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Nota de esclarecimento ao jornal “O Estado de S. Paulo” 

11/03/2011, 15:00    

Ao jornal “O Estado de S. Paulo” 

 

Prezados senhores, 

Sobre a matéria veiculada no Jornal O Estado de S. 

Paulo na edição do dia 11 de março de 2011, na página 

A5, gostaríamos que a verdade dos fatos fosse 

restabelecida, para o dever de bem informar a opinião pública:  

 

1. A matéria omite as primeiras linhas do Acórdão citado, publicado no D.O.U. do último 

dia 09 de março, página 141, que diz “Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

tomada de contas especial instaurada pelo Ministério dos Esportes em desfavor do Sr. 

Antonio Aires da Costa, ex-presidente da Fundação Vó Ita...”.  

2. O jornal ignora a informação acima. Assim, deixa de informar que foi o Ministério do 

Esporte quem pediu ao TCU a instalação de tomada de contas especial, em função das 

irregularidades das contas da Fundação;  

3. O argumento, portanto, utilizado na matéria de utilização de programas sociais com fins 

“eleitoreiros e financeiros” cai por terra.  

4. O convênio referido data de 2005, outra omissão grave da matéria, permitindo a 

dedução de que o convênio e a prestação de contas seriam um fato novo.  

5. Em 2005, ano da assinatura do convênio, nem o ministro Orlando Silva era ministro 

nem aconteceu o processo eleitoral insinuado. Esta é a contraprova que o próprio 

jornalista poderia ter usado.  

6. Por fim este Ministério pauta sua conduta pelas diretrizes gerais do governo federal, 

não fazendo qualquer restrição ou escolha com base em critérios que não sejam do 

alcance público. 

 

Ascom - Ministério do Esporte  
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Ministério do Esporte promove videoconferência sobre Segundo Tempo para 

escolas públicas 

17/03/2011, 19:04 

 

Para promover a universalização do acesso ao esporte como parte da educação básica, o 

Ministério do Esporte, em parceria com o Ministério da Educação, promove no dia 7 de 

abril, das 14h30 às 17h30, a 1ª Videoconferência do Programa Segundo Tempo (PST) 

dentro do Programa Mais Educação de 2011. A videoconferência será transmitida para 

todos os estados brasileiros via internet, com espaços presenciais em algumas unidades 

da federação. O link de acesso e a lista dos locais para acompanhar nos estados estarão 

disponíveis no seguinte endereço eletrônico:  

 

http://www.esporte.gov.br/snee/segundotempo/maiseducacao/default.jsp.  

 

As videoconferências são fundamentais para esclarecimentos pedagógicos e 

administrativos sobre o PST, possibilitando que monitores e orientadores escolares façam 

eventuais ajustes nas atividades do programa, assim como o acesso, por qualquer escola 

interessada, às informações sobre o PST . Os conteúdos que serão apresentados são 

questões administrativas e pedagógicas, fundamentos do programa e ainda formas de 

organização e desenvolvimento das aulas.  

A parceria do Ministério do Esporte com o Ministério da Educação no Programa Mais 

Educação visa ampliar o alcance do Programa Segundo Tempo. Atualmente, 1.148 

escolas fazem parte do PST em um universo de 5.000 escolas do Programa Mais 

Educação. Este ano, o Segundo Tempo irá duplicar o número de escolas que aderiram ao 

programa, promovendo cada vez mais a universalização do esporte educacional.  

Iniciada no primeiro semestre de 2009, a parceria entre o Ministério do Esporte e o 

Ministério da Educação foi alinhada para integrar a política esportiva com a política de 

educação, de forma a incentivar a prática esportiva nas escolas. O Programa Mais 

Educação já prevê o esporte como uma de suas áreas. No entanto, a inserção do PST 

qualifica a ação em razão da sua proposta pedagógica e do processo de capacitação e 

acompanhamento agregados a esta.  

 

Ascom-Ministério do Esporte  
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Exército ensina técnicas de plantio para estudantes do Segundo Tempo em Palmas 

(TO) 

29/03/2011, 11:55 

 

Mil crianças moradoras de áreas carentes em Palmas (TO) 

estarão, a partir de agora, engajadas no programa 

Segundo Tempo. Com a renovação do programa de 

inclusão social do Ministério do Esporte, elas começam a 

aprender dentro do 22º Batalhão de Infantaria do Exército, 

na capital do Tocantins, técnicas de engenharia alimentar 

envolvendo meio ambiente, sustentabilidade e combate à fome. Estes estudantes 

praticam futebol, vôlei, judô, basquete e natação dentro do programa Segundo Tempo.  

O projeto piloto já existe. Uma horta hidropônica criada no ano passado por 200 

estudantes do Segundo Tempo servirá de modelo para os novatos aprenderem a valorizar 

a terra, cuidar do solo e a plantar os alimentos. Nela as crianças plantaram hortaliças, 

verduras e legumes como alface, rúcula, abobrinha, cebola, tomate, cenoura, entre 

outros.  

Parte do que é colhido é repassado aos agricultores mirins. Os alunos levam para casa as 

leguminosas para consumo próprio e o excedente é vendido ao comércio local pela 

Associação dos Amigos do Batalhão no Tocantins. O recurso obtido com a venda é 

repassado às famílias dos estudantes em forma de benefícios sociais como cestas 

básicas e cestas de natal.  

A meta é expandir o projeto. Com o início das atividades oficializadas na última sexta-feira 

(25), no batalhão de infantaria, com as presenças do comandante José Barros, 

coordenador-geral do Forças no Esporte do Ministério da Defesa, e do prefeito de 

Palmas, Raul Filho, o próximo passo será a instalação de novas hortas. “Os bairros 

Aureni I, II e III, Santa Bárbara e Vila União ganharão cada um a sua horta e passarão a 

desenvolver a mesmas atividades que têm sido feitas no bairro Taquari”, anunciou o 

coronel Marco Antônio Martin da Silva, comandante do 22º Batalhão do Exército. 

 

Forças no Esporte  

Em Palmas, os estudantes contam ainda com aulas de informática, música e religião, e 

fazem visita aos idosos nos asilos. O 22º Batalhão de Infantaria do Exército de Tocantins 

é um dos 83 núcleos da parceria entre os ministérios do Esporte e da Defesa. O convênio 
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nacional atende um total 12 mil estudantes carentes da rede pública em todos os estados 

e no Distrito Federal. Os núcleos são instalados nos quartéis da Marinha, Exército e 

Aeronáutica, onde são oferecidos o reforço escolar, alimentação e a prática esportiva. 

 

Carla Belizária  

Foto: Divulgação Ascom - 22º BI do Tocantins  

Ascom - Ministério do Esporte  
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