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Prorrogadas para 31 de julho inscrições do Programa Petrobras Esporte & 

Cidadania 

Segunda, 14 Julho 2014 16:00 

As inscrições para a seleção 

pública de projetos esportivos 

educacionais foram prorrogadas 

para dia 31 de julho. Serão 

destinados, por dois anos, R$ 45 

milhões a iniciativas de todo o país 

que estimulem a realização de 

atividades esportivas educacionais 

para crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social.  

As ações devem estar alinhadas aos princípios do esporte educacional: inclusão, 

construção coletiva, educação integral, diversidade e autonomia. As inscrições deverão 

ser feitas exclusivamente pelo endereço www.petrobras.com.br/ppec2014. 

Os recursos serão investidos, no período de dois anos, em projetos de esporte 

educacional e devem estar direcionados ao atendimento direto a crianças e adolescentes. 

As ações deverão tratar de temas transversais, entre eles gênero, igualdade racial, 

pessoas com deficiências, pescadores e outros povos e comunidades tradicionais. 

Além dos convênios parceiros do programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, 

podem se inscrever projetos de todo o Brasil, sob a responsabilidade de pessoas jurídicas 

de direito público ou privado sem fins lucrativos,com pelo menos um ano de 

funcionamento. Governos estadual, municipal e federal, universidades, organizações não 

governamentais e eventos de pesquisa na área de esporte educacional estão aptos.  

No endereço eletrônico, os interessados em inscrever projetos que não puderam 

participar das oficinas de capacitação realizadas pela Petrobras em 26 estados brasileiros 

e no Distrito Federal, ainda podem esclarecer dúvidas sobre o processo por meio da 

caravana virtual. O atendimento online é feito de segunda à sexta, das 8h às 20h, e 

sábado, das 8h às 14h. 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Os projetos serão submetidos a triagem administrativa, avaliação técnica e econômica, 

comissão de seleção e, em última instância, por um Conselho Deliberativo. Serão 

avaliados por profissionais da companhia, técnicos e especialistas externos, 

representantes do governo, do terceiro setor, de universidades e da imprensa. A 

divulgação dos resultados está prevista para o segundo semestre de 2014. 

Lançado em outubro de 2010, com o segmento voltado para o esporte educacional, o 

Petrobras Esporte & Cidadania apoia projetos com foco no desenvolvimento de crianças e 

adolescentes por meio do esporte. O programa está alinhado aos princípios de inclusão, 

educação integral, cidadania e diversidade. Hoje, a Petrobras patrocina mais de 50 

projetos de esporte educacional distribuídos nas cinco regiões do país. A iniciativa 

contribui também para a formação de novas gerações de brasileiros que valorizem 

atributos como participação, diversidade, ética e cooperação. 

 

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Talentos do atletismo e da música conduzem bandeira nacional em jogo da Copa 

Terça, 15 Julho 2014 18:33 

 

Eles adoram atletismo e música e são contemplados pelo programa Segundo Tempo 

(PST) no Grupamento dos Fuzileiros Navais de Brasília, onde diariamente praticam 

esporte ou treinam na banda de música. Mas foi no Estádio Nacional de Brasília, o Mané 

Garrincha, que quatro alunos da parceria do PST com o Ministério da Defesa vivenciaram 

a oportunidade ímpar da inserção em megaeventos esportivos – a Copa do Mundo da 

FIFA 2014. 

Os talentos do atletismo Joseías Ferreira das Chagas, 14 anos, conhecido como o 

“Joaquim Cruz” da nova geração do atletismo, e Eliane Pereira dos Santos, 15 anos, 

alunos do Centro de Ensino do Lago Norte (Cedilan) e moradores do Varjão, além da 

corredora Fernanda Moura, 13 anos, bolsista do Colégio Dom Bosco e moradora da Vila 

Planalto, e Adaílson Simões Landim, 14 anos, integrante da banda de música (ele toca 

clarinete) e aluno do Cedilan, participaram da cerimônia de abertura do jogo entre Brasil x 

Holanda, que definiu o terceiro e o quarto colocados do Mundial, no último sábado. Os 

estudantes do PST/Forças no Esporte conduziram a bandeira nacional e assistiram à 

partida que deu ao Brasil a quarta colocação.  

Conforme o coordenador de núcleo, o suboficial Paulo Roberto Ribeiro de Faro, os alunos 

ficaram bastante emocionados no evento. Fernanda não se conteve e foi às lágrimas ao 

pisar a grama do estádio. Os quatro adolescentes assistiram ao jogo e, 

independentemente do resultado, comemoraram. “Essa foi a oportunidade proporcionada 

pelo esporte de inclusão e pelo esporte profissional, disse Faro, ao destacar que, para os 

estudantes, a derrota do Brasil no jogo foi o que menos importou. 

Atualmente as atividades do PST nos Fuzileiros Navais encontram-se em recesso. Ela 

serão reiniciadas a partir da próxima segunda-feira (21.07). Na unidade da Marinha do 

Brasil funcionam três dos 132 núcleos de atendimento contemplados pela parceria entre 

os ministérios do Esporte e da Defesa. Atualmente, O PST/Forças no Esporte funciona 

em 90 organizações militares das Forças Armadas, distribuídas nos 26 estados e no 

Distrito Federal, atendendo a 12 mil estudantes carentes. 

  

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 

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

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Futebol marca férias escolares de alunos contemplados pelo Segundo Tempo em 

Maceió 

Quinta, 24 Julho 2014 15:16 

 

Para a comunidade estudantil de Maceió, o final do recesso escolar, iniciado após o 

termino dos Jogos da Copa do Mundo, tem sabor especial de férias inspiradas em futebol. 

Oitenta estudantes de colégios públicos dos bairros do Benedito Bentes e Village 

Campestre, que participam do programa Segundo Tempo, tiveram a oportunidade de se 

divertir na Vila do Neymar, espaço montado dentro do Parque Shopping da cidade, no 

bairro de Cruz das Almas. 

 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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No espaço, meninas e meninos têm a oportunidade de jogar vídeo game, desenhar, pintar 

e jogar futebol. Tudo gratuitamente. A ação, que encerra nesta quarta-feira (24.07), teve a 

duração de três dias. 

A iniciativa conta com apoio de parceiros público-privados e foi articulada com o objetivo 

de trabalhar a inclusão social e oferecer bons momentos de recreação para o público 

infanto-juvenil, na faixa etária de sete a 14 anos.   

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Município mineiro de Passos radicaliza e lança skate no Segundo Tempo 

Quarta, 30 Julho 2014 09:20 

 

A prática do skate está fervendo e virou a grande febre do momento em Passos, Minas 

Gerais, distante 350 km da capital Belo Horizonte. A cidade, referência pelo polo de moda 

da região, tem se destacado na confecção de roupas e conta inúmeras lojas e fábricas 

além da popular Avenida da Moda. Nela, cerca de mil estudantes, a maioria filhos de 

costureiros, auxiliares de costura e vendedores é contemplada pelo programa de inclusão 

social do Ministério do Esporte em dez núcleos, dos quais dois o forte é a prática do 

esporte radical do skate. 

 

Os núcleos funcionam em escolas e espaços públicos da cidade. O programa tem como 

coordenador-geral, Luiz Flávio Silva dos Santos, e a coordenadora pedagógica, Priscila 

Fernanda. Mas é no Centro Esportivo Unificado (Ceu), no bairro Coímbras, que o bicho 

pega literalmente. 

No local foram instaladas duas unidades de Segundo Tempo (PST) e o comando é da 

coordenadora de núcleo, a professora de Educação Física, Ana Paula de Oliveira. Na 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo/lista-noticias/112-noticias-segundo-tempo/48302-municipio-mineiro-de-passos-radicaliza-e-lanca-skate-no-segundo-tempo-2
http://www.esporte.gov.br/images/noticias/Segundo Tempo/Skate_no_Segundo_Tempo.jpg
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unidade, 200 alunos moradores locais e dos bairros Nossa Senhora de Lourdes, Santo 

Antonio e Jardim Califórnia aprendem as manobras radicas. 

Além do equipamento sobre quatro rodas, cada estudante recebeu o kit de segurança 

contendo capacete, joelheira, cotoveleira e luvas. “O uso desse material é obrigatório para 

que nossas crianças não se machuquem durante as aulas”, explica Luiz Flávio.  Ana 

Paula, por sua vez, complementa, que “não é permitido andar de skate sem o uso de tênis 

para evitar machucados nos pés”. 

As aulas são realizadas três vezes por semana e têm duração de duas horas cada. Foram 

criadas três turmas na faixa etária de seis a 10 anos, de 11 a 14 anos e de 15 a 17 anos. 

Assim como o esporte, o treinamento é bastante descontraído. Um exemplo acontece 

com um dos monitores, Flávio Adriano da Silva, 21, que é chamado carinhosamente pelos 

alunos de “Bode”, numa referencia a barba do animal. 

Atualmente o ensinamento à garotada ainda está em processo de iniciação. O treino 

básico consista do equilíbrio sobre o skate, no aprendizado da linguagem técnica adotada 

para cada manobra do esporte e o conhecimento da história do esporte. “Remar significa 

se equilibrar, doprar é descer a rampa e 360 é o giro total no skate”, ensina o professor. 

“Nosso monitor é muito legal, saca tudo do skate, ele é nosso herói” elogia o monitor, 

Leonardo de Oliveira, 10, estudante do PST que estuda o 4º ano, na escola Enanias 

Mereciano, ao revelar verdadeira admiração pelo mestre. “Gosto de aventura e já aprendi 

um esporte. Com meu treinador já aprendi a girar 360 graus, umas das manobras mais 

difíceis”, conta. 

 

Meninas na rampa 

O skate também conquistou a admiração de garotas como a aluna Rafaela Vilela, aluna 

da 3ª série, na escola Eula Leal de Melo. Filha de mãe costureira, a menina não disfarça a 

empolgação. “Estou curtindo demais descer rampa e achei um primor usar capacetes e 

luvas na cor rosa para meninas e azul e roxo para meninos”, destaca. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

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