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Alunos do Segundo Tempo vão assistir Desafio Sul-americano de Judô em Brasília 

06/06/2008, 17:15 

 

Quinhentos estudantes do Programa Segundo Tempo 

compartilham neste domingo (8), uma oportunidade que 

até então era exclusiva de jovens das classes média e alta. 

Alunos carentes moradoras da Vila Planalto, Assentamento 

do Varjão, no Distrito Federal e das cidades goianas de 

Luziânia e Valparaízo reúnem-se, às 9h, no ginásio do Colégio Marista de Brasília, 

"Maristâo" para assistir, gratuitamente, ao Desafio Sul-americano de Judô. Eles irão torcer 

pela seleção olímpica do Brasil, representada pelos judocas da seleção sub-23, que 

enfrenta lutadores da Espanha.  

A chance inédita, oferecida às crianças do programa de inclusão social do Ministério do 

Esporte, conta com parceria exclusiva da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) que 

cedeu os 500 ingressos à Secretaria Nacional de Esporte Educacional (SNEED). O 

núcleo do Grupamento dos Fuzileiros Navais de Brasília (Ministério da Defesa) e o núcleo 

Celefa (Instituto Pró Ação) receberam 250 convites cada.  

De acordo com Júlio Filgueira, secretário da SNEED, ações como esta, que permitem o 

acesso livre de crianças carentes em competições de alto rendimento, fazem com que 

cada menino ou menina fiquem próximos de seus ídolos, é de grande importância para o 

fortalecimento do programa. “São crianças que vivem em situação de extrema pobreza. 

Mesmo morando no entorno do DF elas sequer conhecem a capital federal”, revela 

Filgueira.  

É o caso dos estudantes do núcleo Celesa. A maioria reside na invasão da Vila Guaíra, 

que fica num morro, no final do bairro Céu Azul. Trata-se de um lugar com ruas sem 

qualquer infra-estrutura urbana. Não há asfaltamento nem esgoto sanitário. “A água 

consumida pela população vem de poços artesianos e energia elétrica é oriunda de 

gambiarras”, explica Zilmar Moreira, presidente do Instituto Pró Ação.  

 

Sul-Americano Sênior  

Um dia antes do desafio, neste sábado (7), também no Ginásio do Maristão, às 10h, o 

Brasil disputa o Campeonato Sul-Americano Sênior de Judô. Competem, além dos 

judocas brasileiros, atletas do Bolívia, Paraguai, Equador, Argentina, Peru, Uruguai, Chile, 

Colômbia e Venezuela,  
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Judocas brasileiros  

Catierê Moya (-4kg/SP), Cristiane Pereira (-48kg/RJ), Giulia Penalber (-52kg/RJ), Rafael 

Lopes (-57kg/RJ), Camila Minakawa (-63kg/SP), Maria Esteves (-70kg/BA), Gláucia Lima 

(-78kg/PB), Rochele Nunes (+78kg/RS), Phelipe Pelim (-55kg/SP), Charles Chibana (-

60kg/SP), Alex Willian Silva (-66kg/SP), Marcelo Contini (-73kg/SP), Guilherme Luna (-

81kg/RJ), Vinicius Chicale (-90kg/SP), Leandro Gonçalves (-100kg/SP) e Rafael Silva 

(+100kg/SP) são os atletas presentes no sul-americano.  

 

Carla Belizária  

Ascom – Ministério do Esporte  
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Crianças do Segundo Tempo da Bahia participam do Eurofestival de Futebol de Rua 

na Suíça 

18/06/2008, 15:15 

 

O vôo que leva a delegação brasileira composta por 24 

adolescentes do programa Segundo Tempo e sua equipe 

técnica desembarca, às 23h, (horário local), desta quarta-

feira (18), no aeroporto de Basiléia, Suíça. Nesta cidade os 

estudantes moradores de 13 municípios da Bahia 

disputam, de 21 a 23 deste mês, o Eurofestival de Futebol de Rua, ao lado de jovens de 

mais de 20 países.  

O evento, conhecido mundialmente como The Internacional Streetfootball Bundtkcktgut, é 

organizado pela Liga Internacional da modalidade. O vôo, que fez escala pela manhã em 

Paris, leva crianças e adolescentes carentes, do programa de inclusão social do Ministério 

do Esporte.  

Em Feira de Santana (BA), uma missa na Igreja dos Capuchinhos, com direito a banda de 

música marcou ontem (17), a despedida dos garotos que, em seguida embarcaram no 

Aeroporto de Salvador. A igreja católica ficou lotada de moradores e pais de alunos a 

exemplo da gari Terezinha Santos, que reside em Santa Cruz. Ela, que é mãe do 

estudante Genilson, o “Neném”, 14, estava muito emocionada. “Ela só anda com olhos 

inchados de tanto chorar desde o dia que soube que ia viajar de avião para o exterior”, 

revela o primogênito de oito irmãos, da família abandonada pelo pai.  

O Eurofestival acontece em duas categorias. O Brasil será representado por oito times, 

nas categorias Sub-14 (12, 13 e 14 anos) e Sub-16 (15 e 16 anos). A delegação brasileira 

conta também com a participação de médicos, coordenadores geral, coordenadores de 

núcleo, professores e técnicos de futebol e do juiz da Vara da Infância e da Juventude, 

Walter Ribeiro Costa Júnior.  

 

Peneira  

Para selecionar os melhores jogadores de futebol o Programa Segundo Tempo realizou o 

Fest Bahia, um festival de futebol internúcleos. Cerca de 200 alunos entraram na peneira 

e por fim, foram avaliados por uma equipe técnica de profissionais. Os 24 estudantes 

finalistas são representantes de 13 núcleos do Segundo Tempo. As unidades de 

atendimento estão instaladas nas cidades de São Gonçalo dos Campos, Governador 
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Mangabeira, Chapada Diamantina, Ihéus, Cruz das Almas, Muritiba, Itaberaba, Santa Luz, 

Filadélfia, Sapeaçú, Conceição da Feira, Salvador e Feira de Santana.  

 

Esporte de inclusão x cultura brasileira  

Além de assegurar o reforço escolar, alimentação e prática esportiva, o Segundo Tempo 

tem se destacado como uma ferramenta de intercâmbio esportivo e cultural. Por meio de 

parcerias locais e do apoio do Ministério do Esporte os alunos carentes da Bahia já 

fizeram cerca de 15 viagens internacionais para países como: Alemanha, estados Unidos, 

Argentina e Roma. Durante as viagens, além de mostrar que têm a ginga no pé e com a 

bola, as crianças e jovens não perdem a oportunidade de mostrar a cultura afro-brasileira 

da capoeira.  

 

Carla Belizária  

Ascom – Ministério do Esporte  
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