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Crianças de núcleos do Segundo Tempo na Base Aérea de Anápolis recebem 

doação nesta quinta 

07/12/2011, 19:12 

 

Mais de três toneladas de itens de 

vestuário apreendidos pela Receita 

Federal nas fronteiras brasileiras do Mato 

Grosso e do Mato Grosso do  Sul viraram 

presente de Natal para 12 mil estudantes 

carentes do Programa Segundo Tempo. 

A primeira turma que receberá a doação 

– camisetas, bonés, toalhas, tops, meias 

e meiões – é composta por 100 

estudantes carentes contemplados nos núcleos da Base Aérea de Anápolis (GO). A 

distribuição está marcada para as 10h desta quinta-feira (08.12), na  própria Base Aérea. 

Na unidade da Aeronáutica em Anápolis, funcionam quatro dos 120 núcleos do programa 

de inclusão social do Ministério do Esporte, instalados também em quartéis do Exército e 

da Aeronáutica, em todos os estados e no Distrito Federal. No local que é referência de 

alta tecnologia da mecânica de aviões, 400 estudantes moradores de áreas de 

vulnerabilidade social recebem diariamente reforço escolar, alimentação, atendimento 

médico, transporte e prática esportiva gratuita, no período oposto ao da escola. 

A solenidade cívico-militar contará com apresentação cultural de dança e torneios de 

natação e de futebol, com a participação das crianças. Entre as autoridades que 

garantiram presença estão o presidente da Comissão Desportiva Militar do Brasil, 

Almirante Gambôa, e o comandante da Base Aérea de Anápolis, o coronel-aviador 

Alcides Barbacove. O Ministério do Esporte será representado por Plínio Teixeira de 

Oliveira, coordenador de Suprimentos e Logística, e por Andréa Ewerton, coordenadora-

geral operacional de Convênios. 

 

As demais entregas de material serão realizadas de acordo com o cronograma de 

empresa licitada pelo Ministério do Esporte. 

 

Serviço: 

Doação de material para crianças do Programa Segundo Tempo 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7873
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7873
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Data: quinta-feira (08.12) 

Local: Base Aérea de Anápolis 

Horário: 10h 

 

Ascom – Ministério do Esporte 
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Aluno do Programa Segundo Tempo, campeão de judô, vira oficial do Exército 

10/12/2011, 13:04 

 

Dezembro de 2011 entrou duas vezes 

para a história de um jovem talento do 

Programa Segundo Tempo, que desde 

os 13 anos de idade é atendido pelo 

núcleo do Grupo de Artilharia do Exercito 

(18º GAC), em Rondonópolis (MT). 

Faixa-roxa – 2º kyu –, Diego Junior da 

Silva sagrou-se campeão do Pan-

Americano de Judô Sênior, no inicio 

deste mês, em Santa Maria (RS). A competição da União Pan-Americana e da Liga 

Nacional reuniu os 300 melhores atletas de Brasil, Espanha e Argentina. A conquista 

brinda uma nova etapa na carreira do judoca, que ingressa nas Forças Armadas a partir 

deste fim de semana, como oficial no Exercito Brasileiro. 

Sob a direção do coronel Marcelo Pimentel, comandante do 18º GAC, a formatura neste 

sábado (10.12) contará com a participação de uma turma de 29 alunos aspirantes do 

Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva (NPOR). Juntamente com Diego, e após  de 

10 meses de dedicação, eles serão declarados oficiais da reserva. 

Para entrar no NPOR foi necessário passar por uma seletiva e estar cursando nível 

superior. “No meu caso, ser atleta do Programa Segundo Tempo e estudante do segundo 

ano do curso de Direito facilitou, e muito, a abertura das portas”,  revela o judoca. 

Agora é uma questão de tempo. Depois da  formatura, os já declarados oficiais da reserva 

voltam à vida civil e tentarão, no próximo ano, uma vaga para continuar a carreira militar. 

Conforme o número de vagas disponíveis, o aluno é convocado a fazer o estágio de 

seleção para servir por oito anos como oficial. “Atualmente, como aluno, recebo ajuda de 

custo do curso, de quase R$ 800,00. Caso tudo dê certo, passarei a receber um soldo de 

R$ 4,5 mil”, comemora. 

 

Rifas para arcar com despesas 

Enquanto esse dia não chega, Diego faz um balanço de sua trajetória no esporte. Mesmo 

os pais não gostando muito de lutas, jamais o desmotivaram. Muito pelo contrário. A mãe, 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7888


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br 

empregada doméstica separada, muitas vezes vendia rifas para pagar as despesas do 

atleta em campeonatos. 

Já o pai, um comerciante, sempre foi rígido em defender a importância dos estudos. 

“Investi tanto no esporte, que abriu caminhos com a ajuda do Forças no Esporte (Diego 

recebe passagens e ajuda de custo durante competições), quanto nos estudos, que estão 

me tornando um cidadão de futuro”, afirma. 

 

Carla Belizária 

Foto: Divulgação 

Ascom – Ministério do Esporte 

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

 

 

 

  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://twitter.com/minesporte
http://facebook.com/ministeriodoesporte
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Jovens do 2º Tempo dos complexos da Maré e do Alemão se formam em 

jardinagem e jiu-jitsu 

13/12/2011, 15:48 

 

O Programa Segundo Tempo 

desenvolvido no Centro de Preparação 

de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro 

(CPOR) vai encerrar com chave de ouro 

as atividades de 2011. A unidade do 

Exercito, localizada na Avenida Brasil, 

preparou para as 10h deste sábado 

(17.12) uma formatura coletiva de seus 

alunos. Os formandos são 110 jovens do 

programa de inclusão social do Ministério do Esporte, em parceria com o Ministério da 

Defesa, entre os quais 30 concluem curso de jardinagem e 80 completam graduação no 

jiu-jitsu. 

Os formandos são moradores dos complexos de favelas da Maré e do Alemão, um total 

de 40 comunidades populares, entre elas, os morros do  Cruzeiro e do Pinheiro, Vila do 

João do Timbau, Caixa Dágua, Nova Holanda e Acari. 

Além do reforço escolar, da alimentação e da prática esportiva oferecidos aos 300 alunos, 

o núcleo da unidade comandada pelo coronel Rezende mantém cerca de dez parcerias 

locais, como alternativa  de qualificar ainda mais o atendimento. Na parceria com a 

Associação SerCidadão, por exemplo, a entidade sem lucrativos investe na 

profissionalização e na empregabilidade de jovens aprendizes com mais de 16 anos. 

É o que vai acontecer com a nova turma de 30 formandos. Depois de concluído o curso, 

outras empresas parceiras entrarão em ação, disponibilizando aos jovens a oportunidade 

de ingressar no mercado de trabalho, nas áreas de jardinagem e administração de 

empresas, entre outras. 

O curso de jardinagem tem 10 meses de duração. Nesse período, os 

adolescentes  recebem ajuda de custo no valor de R$ 100,00 ao mês. Com o reinício das 

atividades do Programa Segundo Tempo, em 1º de março de 2012, o numero de  vagas 

para o curso de jardinagem deve ser ampliado de 30  para 200 jovens. 

 

Artes marciais 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7905
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7905
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Outras parcerias locais, desta vez com o foco no desporto, são efetivadas pelo Programa 

Segundo Tempo na unidade de atendimento do CPOR. A desenvolvida pela Guarda 

Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) promove o Projeto Judô/Jiu-Jitsu.  Com base na 

bandeira da defesa pessoal e nos resultados obtidos pelos alunos durantes competições, 

o desempenho nas artes marciais é reconhecido. 

Além da graduação de 80 alunos, haverá neste sábado entrega de medalhas e 

certificados aos alunos que participaram do Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 

Olímpico de 2011. “Na oportunidade, meninos e meninas do Segundo Tempo/Forças no 

Esporte conquistaram 35 medalhas e o título inédito de  vice-campeão do torneio, o que 

lhes rendeu um troféu”, explica, orgulhoso, o sargento Paixão, coordenador de núcleo do 

Segundo Tempo. 

 

Carla Belizária 

Foto: Divulgação 

Ascom – Ministério do Esporte 

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

 

 

 

  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://twitter.com/minesporte
http://facebook.com/ministeriodoesporte
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Cidade gaúcha dá prosseguimento ao Programa Segundo Tempo com recursos 

próprios 

21/12/2011, 12:22 

 

Mesmo com o convênio encerrado no 

primeiro trimestre de 2011, a prefeitura 

da cidade de Tapejara, no Rio Grande do 

Sul, resolveu dar continuidade, com 

recursos próprios, ao Programa Segundo 

Tempo, do Ministério do Esporte. O 

projeto de inclusão social atende a 350 

crianças e adolescentes com idades 

entre 7 e 14 anos, distribuídos em quatro 

núcleos instalados no ginásio de esporte e em centros culturais. “Encerramos no último 

sábado (17.12) as atividades de 2011. Nossa expectativa é que o programa volte a 

funcionar no início do ano letivo de 2012”, declarou o prefeito Seger Luiz Menegaz. 

Conforme a secretária de Educação, Elizabeth Favreto, os resultados positivos do 

Segundo Tempo fizeram com que o programa fosse transformado na “menina dos olhos” 

do município. Segundo ela, os jovens beneficiados estão superando a situação de 

vulnerabilidade social com a ocupação do tempo. “Oferecemos as modalidades de futsal e 

vôlei, a inclusão digital nas oficinas de informática e o reforço escolar na oficina 

pedagógica, além do artesanato e das danças tradicionalistas”, informa Elizabeth. 

Relatos como os da juíza de Direito da Comarca local, Lílian Raquel Pianezola, em 

recente palestra na cidade, confirmam a transformação social que o programa trouxe: “As 

crianças estavam ociosas na rua, sem nenhuma ocupação. Hoje, com a continuidade do 

Segundo Tempo,  a realidade vivenciada por eles é totalmente oposta e positiva”. 

 

Bailes regionais 

“Meu sonho era participar de uma invernada gaúcha”, disse a estudante Ana Paula, 9 

anos. Presente à festa de encerramento do ano, no ultimo sábado, a menina se referia à 

oportunidade de dançar e usar pela primeira vez um lindo vestido longo, numa atividade 

idêntica aos dos bailes regionais gaúchos nos clubes tradicionais. 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7948
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7948
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A apresentação de dança foi uma das atrações da festa no ginásio de esportes, que 

reuniu os jovens beneficiados e familiares. Houve ainda um torneio de futsal e distribuição 

de cachorro-quente, sucos e presentes, com a presença do Papai Noel. 

O prefeito Menegaz revelou que, desde o início da parceria com o Ministério do Esporte, 

notou o comprometimento dos jovens contemplados com a escola: “A oportunidade que 

eles tiveram de não mais estar excluídos socialmente e de serem submetidos a uma 

transformação social é o principal retorno que se pode ter”. 

 

Carla Belizária 

Foto: Cristian Posser/Divulgação 

Ascom – Ministério do Esporte 

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

 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://twitter.com/minesporte
http://facebook.com/ministeriodoesporte

