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Em Fortaleza, alunos do Programa Segundo Tempo visitam Tour da Taça da Copa 

do Mundo da FIFA 

Quarta, 11 Junho 2014 17:12 

 

Cerca de 30 alunos do 

Programa Segundo Tempo 

que são atendidos pelo 

núcleo do bairro de Passaré 

– uma das 25 unidades 

beneficiadas pela parceria do 

Ministério do Esporte com a 

prefeitura de Fortaleza – 

viveram momentos que vão 

lembrar por toda a vida. Eles 

visitaram o estande do Tour 

da Taça da Copa do Mundo 

da FIFA, que esteve na capital cearense entre os dias 24 e 26 de maio. Fortaleza é uma 

das 12 cidades-sede do mundial e foi a 25ª capital brasileira a receber o troféu. 

A  visita dos integrantes do núcleo do PST ao evento foi parte da premiação recebida 

pelos alunos que compõem o time de futebol Bangu, que conquistou o terceiro lugar na 

competição de futebol Copa Coca-cola. Onúcleo de Passaré fica a três quilômetros de 

distância do Estádio Castelão, que receberá os jogos da Copa do Mundo. 

Os alunos puderam ver de perto a taça que premiará a seleção campeã do mundial deste 

ano e levar para casa uma fotografia de recordação. Além disso, os jovens admiraram a 

exposição das bolas utilizadas nos mundiais anteriores e ainda arriscaram pênaltis em um 

brinquedo eletrônico com sensor de movimento. Na exposição, também puderam 

conhecer um pouco da história do mundial por meio de fotografias e vídeos com os 

principais momentos da competição. 

Foi difícil disfarçar a emoção. A ansiedade e a curiosidade tomaram conta dos alunos. 

Entre eles estava Gustavo Nascimento, 14 anos. O goleiro e aluno do PST joga no time 

há três anos. Ao deparar-se com toda a história da Copa não escondeu a emoção: “Nem 

todo jogador como eu teve a oportunidade de ver a taça tão de perto. É a realização de 

um sonho. Quero ser jogador profissional e um dia poder erguer a taça pelo Brasil", 

sonha. 
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O secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza, Márcio Lopes; o coordenador-geral da 

parceria, Igor Pinheiro; o coordenador do núcleo de Passaré, Demógenes Araújo; e o 

monitor do núcleo e técnico do time, Cristiano Sabino, também acompanharam a visita. 

Segundo Cristiano, além de oferecer o esporte educacional no núcleo do Segundo 

Tempo, a proposta é buscar a participação dos alunos em outros movimentos. “Ganhar a 

competição e vir visitar a taça fez com que  os garotos demonstrassem, além de 

felicidade, mais dedicação ao esporte",  disse orgulhoso o técnico. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Copa do Mundo inspira oficina de pintura do Programa Segundo Tempo, em 

Ribeirão Preto (SP) 

 Sexta, 13 Junho 2014 15:44

 

A chegada do maior espetáculo do futebol no Brasil é 

motivo de aprendizado para cerca de cem estudantes 

atendidos pelo Programa Segundo Tempo (PST) na cidade 

de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Foi nesse clima 

de festa que, inspirados na Copa do Mundo, meninos e 

meninas com idade entre 7 e 17 anos – a maioria 

moradores das regiões de Jardim Branca Salles e Jardim 

Progresso – participaram, neste mês, de uma oficina de 

pintura na qual revelaram seu patriotismo desenhando com 

tinta óleo sobre telas e tecidos imagens que fazem 

referência ao mundial. 

O local é um dos dez núcleos de atendimento do PST dentro do convênio do Ministério do 

Esporte com a prefeitura de Ribeirão Preto. A parceria beneficia um total de mil 

estudantes da rede pública com a oferta de aulas de natação, vôlei, basquete, handebol, 

futsal, dança e arte circense. Os jovens pintores do programa são atendidos no Centro de 

Jornada Ampliada (Ceja), na Vila Virgínia. 

Durante a oficina, criatividade não faltou. Do lado de fora do centro, os estudantes foram 

convidados a colorir uma bola gigante e nela deixaram suas assinaturas e mensagens de 

paz no esporte. O trabalho fez com que a garotada aflorasse ainda mais a paixão pelo 

futebol. Orientados pelo artista plástico local Haroldo Rogério da Silva, da Secretaria 

Municipal da Cultura, as crianças e adolescentes elaboraram ainda um painel com cerca 

de cinco metros de comprimento e com símbolos  diversos, como a bandeira do Brasil, o 

troféu da Copa do Mundo e imagens que misturaram as cores verde, amarelo, azul e 

branco, representando o sentimento nacionalista. “A tela gigante está sendo utilizada para 

a decoração do núcleo”, conta o coordenador Júlio César Araújo. 
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Após o trabalho coletivo foi a vez 

de o grupo partir para a produção 

individual. Apropriando-se de 

pincéis, tintas e telas – 

equipamentos doados por 

moradores e 

empresários parceiros do 

programa – cada criança produziu 

sua própria pintura. E, mais uma 

vez, imaginação não 

faltou!  Acompanhadas pelas 

coordenadoras Fernanda 

Nascimento e Elisangela Silva e 

pelo técnico administrativo do 

programa Kleber Nasto, elas 

produziram pinturas que retratavam bolas de futebol, camisas da seleção, ruas enfeitadas 

com bandeirolas e campos de futebol com os jogadores. 

O estudante Kevin, 10 anos, pintou a bandeira nacional com o número 10, referente à 

camisa do atacante Neymar. “Assim como ele, serei um grande craque da seleção 

brasileira”, afirma o jovem torcedor do Corinthians e aluno assíduo das aulas de futebol do 

programa. 

 

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Estudantes do PST/Forças no Esporte participam de torneio de golfe em Brasília 

Quarta, 25 Junho 2014 09:06 

 

Crianças moradoras da Vila 

Planalto, em Brasília, e 

contempladas pelo Programa 

Segundo Tempo (PST)/Forças no 

Esporte participaram pela primeira 

vez de um torneio de golfe, 

realizado no último final de semana 

(21 e 22.06) no Clube Naval. Os 

alunos beneficiados pelo programa 

no núcleo do Grupamento de 

Fuzileiros Navais foram convidados 

a participar da disputa do 1º Aberto 

de Mini Golfe em uma categoria 

diferenciada. 

A competição teve como objetivo 

apresentar a modalidade esportiva 

às crianças atendidas pelo 

programa e premiou os três 

primeiros classificados em cada categoria. No feminino, Crisley Geovanna Ferreira, Nayla 

Barreto Vaz, e Jordana Ferreira Barreto subiram no pódio. No masculino, Flávio Freitas foi 

o campeão, seguido por Murilo Paixão, na segunda colocação; e Pedro Henrique do 

Nascimento (foto), terceiro colocado.  A experiência rendeu aos meninos e 

meninas  medalhas e brindes trazidos pelo coordenador-geral da parceria, comandante 

José Ferreira de Barros, doados pela Receita Federal e pelo Ministério do Esporte. Além 

das medalhas, os alunos receberam um kit com um jogo de tacos, camisetas, meias e os 

três primeiros colocados em cada categoria receberam uma jaqueta. 

O convite para que os estudantes participassem do torneio foi feito por Luiz Carlos 

Santos, responsável pela área de marketing no Clube Naval de Brasília. Segundo ele, as 

parcerias do clube com o PST/Forças no Esporte são de fundamental importância. “Esse 

é o inicio de um trabalho de disseminação do esporte no qual iremos estimular a prática 
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do golfe e ensinar valores, além de identificar os potenciais golfistas do nosso país que 

estão dentro do programa”, disse.  

Além do estímulo à pratica do golfe, a proposta prevê a avaliação e implantação de 

estruturas nas instalações do Clube Naval para a detecção de talentos e, os alunos que 

se destacarem na modalidade, migrarão para um programa específico de treinamento 

junto ao Clube de Golfe, que será iniciado no segundo semestre de 2014. Também está 

prevista a criação de um ranking específico da modalidade entre os alunos do Segundo 

Tempo. A expectativa é que, em um período máximo de cinco anos disputando o ranking 

nacional, os golfistas brasileiros descobertos no programa estejam disputando o ranking 

mundial. 

Entre as autoridades que participaram do torneio em Brasília estavam o ministro do 

Superior Tribunal Militar Olympio Pereira da Silva; o brigadeiro Eden Asvolinsque e  o 

vice-almirante do Ministério da Defesa José Carlos Mathias. O representante do Goiânia 

Golfe Clube, Edson Souza, e a curadora de arte e responsável pelas exposições 

realizadas no Navio Escola Brasil, Mercedes Urquiza, também prestigiaram a competição. 

 

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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