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Atletas do Segundo Tempo fazem sucesso na regata e na Copa de Futebol da Fifa    

10/12/2007, 19:44 

 

O dia ensolarado e os bons ventos que sopraram na 

manhã do último domingo (9), colaboraram para os 

excelentes resultados da 1ª Copa de Futebol de Inclusão e 

da 4ª Regada Segundo Tempo - Forças no Esporte, no 

Grupamento dos Fuizileiros Navais em Brasília. Raça e 

determinação garantiram o pódio no iatismo. No futebol, um show de dribles, 

“chapeuzinhos” e goleadas no campo levaram os jovens do programa de inclusão social 

do Ministério do Esporte, contemplados nos quartéis das Forças Armadas da região 

Centro-Oeste, à vitória! Na primeira seletiva do campeonato de futebol o placar não parou 

de trabalhar. Na categoria até 12 anos, o Grupamento dos Fuzileiros Navais de Brasília 

venceu por 14 X 0 o time da Base Aérea de Anápolis. O Centro de Instrução e 

Adestramento (Ciab - Santa Maria/DF) perdeu por 3 X 0 para o 11º D Sup. No Rio de 

Janeiro, o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefam - Penha) venceu 

o Sanatório Naval de Nova Friburgo por 8 X 0. Até o próximo domingo (16) acontecem as 

eliminatórias e as semi-finais das categorias até 12 anos e de 13 a 17 anos. As disputas 

ocorrem no Grupamento dos Fuzileiros Navais, em Brasília, e no Cefam, no Rio de 

Janeiro. Para a realização da Copa de Futebol, a Fifa doou 25 mil euros, cerca de R$ 75 

mil. Essa doação foi assegurada pela FIFA na 62ª Assembléia Geral do Conselho 

Internacional de Esporte Militar (Cism), na cidade de Ouagadougou, em Burkina Faso, 

África, realizada em maio deste ano. O tema central do encontro representado por 

militares de 128 países foi a escolha do Brasil como sede dos Jogos Mundiais Militares 

em 2011. 

Velejadores campeões 

Na categoria escolinhas - “Forças no Esporte” - masculino, os estudantes do programa 

Segundo Tempo, Bruno do Espírito Santo garantiu a liderança, Pedro Alves Ferreira ficou 

na vice e Josimar de Jesus Rego, ficou em terceiro lugar. Gabriela Dias dos Santos foi a 

campeã no feminino, pela terceira vez consecutiva. O Grupamento dos Fuzileiros é uma 

das 40 unidades de atendimento do Programa Segundo Tempo que mantem parceria com 

o Ministério da Defesa. A regata envolve atletas iniciantes (categoria optmist). Há quatro 

anos a unidade implantou a prática do esporte de elite para os moradores da Vila Planalto 

e do Assentamento do Varjão. Agora, o time de moradores “enfrenta” os associados dos 
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clubes náuticos (Iate Clube, Associação Atlética Banco do Brasil, Clube da Aeronáutica, 

Clube do Exercito, Clube Naval e Cota Mil). 

 

Carla Belizária Ascom - Ministério do Esporte 
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Ministro do Esporte renova Segundo Tempo em Belo Horizonte 

12/12/2007, 18:00 

   

O Ministro do Esporte, Orlando Silva, esteve nesta quarta, 12/11, em Belo Horizonte, para 

as comemorações dos 110 anos da cidade. Acompanhado pelo prefeito, Fernando 

Pimentel e pelo secretário executivo do ministério, Wadson Ribeiro, o ministro participou 

do lançamento oficial da renovação com a prefeitura do programa Segundo Tempo. 

O programa, que oferece atividades esportivas no contra-turno escolar para crianças que 

vivem em áreas de risco social terá, neste ano, um investimento por parte do ministério de 

R$ 4.5 milhões, que deverá beneficiar cerca de 24 mil usuários em 120 núcleos na 

cidade. Em dia cheio de atividades, o ministro participou ainda da inauguração do 

Complexo Esportivo do Aglomerado da Serra, onde foi disputada uma partida de futebol 

entre artistas de novela da Rede Globo contra artistas de Belo Horizonte, liderados pelo 

cantor da banda Skank, Samuel Rosa. Durante a tarde, o ministro visitou as instalações 

do centro de treinamento do Clube Atlético Mineiro, ao lado do presidente do Galo, Luiz 

Otávio “Ziza” Motta Valadares. À noite, o ministro comparece à Sessão de Abertura do 

Congresso de Fundação da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. 

 

Júlio Bittencourt Ascom – Ministério do Esporte 
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Segundo Tempo veste a camisa da preservação do meio ambiente em praia de 

Olinda 

13/12/2007, 18:30 

 

O pescador e instrutor de esportes náuticos do Programa 

Segundo Tempo, Célio José da Silva, é um incansável 

defensor da natureza. Professor Célio, como é conhecido 

entre os alunos na praia do Bairro Novo, em Olinda (PE), é 

marinheiro-navegador que ensina canoagem, remo e 

caiaque a crianças e adolescentes do programa. Durante as aulas, os estudantes também 

recebem dicas sobre a importância da preservação do meio ambiente. 

Essa conscientização ganha reforço três vezes por semana. As aulas acontecem na orla 

para 200 estudantes-canoístas do Segundo Tempo. Na praia de Olinda funcionam dois 

dos 50 núcleos de atendimento coordenados pela União das Associações e Conselhos de 

Moradores de Olinda. A entidade gestora mantém parceria local com a prefeitura 

municipal e tem obtido resultados satisfatórios na ação. Dentro d`água os estudantes 

aprendem natação e recebem noções e táticas de segurança como por exemplo, o uso 

obrigatório de coletes salva-vidas. Também são ensidos à eles nomenclatura do barco, 

variação da posição em direção ao vento (mariação), contra-vento e popa. "Após cinco 

aulas começam a remar dentro do mar, nas canoas e caiaques disponibilizados pelo 

programa", informa o monitor José Santiago Oliveira. Mas é fora da água que outro 

trabalho começa. As duas turmas - período matutino e vespertino - são transformadas em 

verdadeiros batalhões de limpeza. Como se fosse uma força-tarefa, os jovens retiram e 

depositam em sacos plásticos toda a sujeira que foi deixada pelos banhistas na praia e na 

orla do mar. Os resíduos orgânicos vão para o lixo. Materiais como papelão e plástico são 

reaproveitados. “Recentemente recolhemos 80 mil tampinhas de garrafas que foram 

doadas para a reciclagem aos artesãos de Olinda”, informa o professor Silva. Edmilson 

Cordeiro, gari da prefeitura de Olinda, reforça que o esporte é uma importante ferramenta 

de socialização. “Tudo o que vem colaborar para a educação das pessoas podendo se 

transformar em ações ecologicamente corretas, nós garis e a natureza, agradecemos”, 

revela. O estudante Jaime Lucas, 12, disse que assim como nas ondas do mar o 

programa o tem ajudado a enfrentar cada vez mais seus desafios. “Minhas notas 

melhoraram muito e não fico mais à toa na rua”. Para o colega, Samuel Lopes, 12, o 

conjunto de benefícios oferecidos são um atrativo. “O caiaque é o esporte que mais gosto 
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e o lanche daqui é muito bom também”, elogia, ao ressaltar que não medirá esforços para 

melhorar as notas em Ciências. “É a única disciplina que fiquei de recuperação. Estou 

estudando muito e vou botar quente pra passar”, calcula."A proposta do Segundo Tempo 

é a inclusão dos jovens carentes por meio do esporte. Ao preservar a natureza garante-se 

uma melhor qualidade de vida para esta e para gerações futuras", defende o coordenador 

geral do projeto, Roberto Barbosa do Nascimento. 

  

Texto: Carla Belizária  

Foto: Aldo Dias 

Ascom - Ministério do Esporte 
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