Pela grande capilaridade das Forças Armadas, o
programa está presente em todos os Estados e no
Distrito Federal, inclusive no Arquipélago de
Fernando de Noronha e em três comunidades
indígenas. Mais de 23 MIL CRIANÇAS E
ADOLESCENTES, de 6 a 18 anos, matriculados na
rede pública de ensino, são atendidos, e a meta do
Ministério da Defesa é ampliar esse número.
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Projeto Sargento João do Pulo

Valores e Ética

Em uma vertente também social, o Ministério da
Defesa estuda expandir o Projeto Sargento João
do Pulo, atualmente destinado a apoiar militares
com deficiência, para jovens e adolescentes, no
sentido de promover a valorização pessoal e
fortalecer a integração social por meio do esporte.

Integração e Cidadania
Oportunidades
Comissões Desportivas das Forças Armadas

Apoio ao Desporto Nacional
Sigam-nos em nossas Redes Sociais:

Informações sobre o PROFESP:
https://www.defesa.gov.br/programas-sociais

- Facebook: https://www.facebook.com/CISMBrazil/
- Instagram: @cdmbofficial

O Departamento do Desporto Militar, do
Ministério da Defesa, atua em prol do
desenvolvimento do esporte militar brasileiro e
da inclusão social.

Sua missão é:
Participar das competições militares;
Apoiar o Alto Rendimento Olímpico;
Organizar as competições das Forças Armadas;
e
Coordenar os programas de inclusão social

Programa de Atletas de Alto Rendimento - PAAR

O ALISTAMENTO E INCORPORAÇÃO às Forças
Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), como
Atleta de Alto Rendimento, são feitos de forma
voluntária. O currículo desportivo em competições
nacionais e internacionais conta no processo de
seleção.

Programa Forças no Esporte – PROFESP
“Carinho Com Disciplina”

O PAAR oferece aos atletas, na condição de militar
da ativa: soldo, 13º salário, férias, assistência
médica, instalações esportivas militares (Centro de
Educação Física Almirante Adalberto Nunes;
Centro de Capacitação Física do Exército; e
Universidade da Força Aérea).
Como resultado do programa, nos Jogos Olímpicos
Rio 2016 integraram nossas equipes nacionais 145
atletas militares e, das 19 medalhas olímpicas
obtidas, 13 foram de atletas militares.
O Departamento do Desporto Militar mantém o
Programa, em apoio às confederações desportivas
nacionais do Brasil, visando à conquista de mais
pódios nos próximos JOGOS MUNDIAIS
MILITARES E JOGOS OLÍMPICOS.

O Programa Forças no Esporte (PROFESP) é uma
vertente do Programa Segundo Tempo do
Governo Federal. Desenvolvido pelo MINISTÉRIO
DA DEFESA, sob coordenação das FORÇAS
ARMADAS, o programa conta com a parceria do
MINISTÉRIO DO ESPORTE, do MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL e, ainda, da
SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE. As Forças
Armadas disponibilizam sua infraestrutura,
coordenam as atividades e prestam apoio geral ao
Programa.
O OBJETIVO do PROFESP é democratizar o acesso
à prática e à cultura do esporte e promover o
desenvolvimento integral de crianças e
adolescentes, por meio de atividades esportivas
educacionais, lazer e atividades complementares.

Com o OBJETIVO de fortalecer a equipe militar
brasileira em eventos esportivos de alto nível, o
Ministério da Defesa, em parceria com o
Ministério do Esporte, criou, em 2008, o Programa
de Atletas de Alto Rendimento das Forças
Armadas (PAAR).

Informações sobre o PAAR:
www.defesa.gov.br/esporte/projeto-atleta-de-alto-rendimento

Os jovens são beneficiados com alimentação
saudável e de qualidade, reforço escolar, ações
cívico-sociais, campanhas educativas, orientações
de civismo e cidadania e desenvolvimento de
habilidades profissionais.

