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Ministério e Sesi planejam parceria para ampliar programas esportivos e sociais 

04/07/2012, 16:12 

 

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, recebeu na terça-feira (03.07) o 

presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi), 

Jair Meneguelli. Os dois discutiram a criação de um grupo de trabalho 

que integre os programas sociais desenvolvidos pelo Ministério à estrutura esportiva do 

Sesi já existente nos estados. Também participou da reunião o chefe de gabinete do 

Ministério do Esporte, Vicente Neto. 

Foi analisada ainda a utilização dos equipamentos e instalações do Sesi por atletas de 

alto rendimento. A Rede Nacional de Treinamento, criada no ano passado pela Lei 

12.395/2011 e em fase de regulamentação, deve integrar toda a infraestrutura esportiva 

disponível no país, incluindo o sistema "S" (Sesi, Sesc, Senai etc.), clubes como as 

AABB?s (Associações Atléticas do Banco do Brasil) e as Forças Armadas, que já têm 

participação no programa Segundo Tempo, por meio de parceria com o Ministério do 

Esporte. 

O Sesi tem como pilares o investimento em lazer, saúde e educação e conta com atuação 

em mais de dois mil municípios brasileiros, nos 26 estados e no Distrito Federal. Jair 

Meneguelli colocou a estrutura esportiva da entidade à disposição para ações conjuntas 

com o Ministério do Esporte. 

O presidente do Conselho Nacional do Sesi aproveitou para apresentar ao ministro o 

Projeto ViraVida, de combate à exploração sexual infanto-juvenil, que tem como objetivo 

oferecer oportunidades, por meio de capacitação profissional, a jovens e adolescentes em 

situação de exploração sexual. Em três anos de existência, o projeto já atendeu a 1,9 mil 

jovens em 13 estados. Para este ano, a meta é atender a todas as 12 cidades que 

sediarão jogos da Copa do Mundo FIFA 2014 - faltam apenas Manaus, São Paulo e 

Cuiabá. 

 

Foto: Divulgação/Sesi 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Festa Junina do Programa Segundo Tempo agita Porto Ferreira, em São Paulo 

06/07/2012, 10:00 

 

Nos meses de junho e 

julho as festas 

esquentam com o forró 

e o foguetório pipoca 

no céu pelos quatro 

cantos do país. No 

Programa Segundo 

Tempo (PST) não 

poderia ser diferente. 

Em Porto Ferreira, 

interior de São Paulo, 

cerca de mil 

estudantes do programa de inclusão social do Ministério do Esporte comemoraram a festa 

junina no dia de São Pedro (28.06), nas dependências  do Centro Olímpico do 

Departamento de Esportes e Lazer da cidade. Na segunda edição do evento não faltou 

alegria, dança, barraquinhas e muita animação.   

Durante o festejo, crianças e adolescentes beneficiados divertiram-se ao longo de todo o 

dia. Vestidos a caráter, com roupas caipiras, pintura nos rostos e chapéus de palha, os 

jovens participaram de muitas brincadeiras, entre elas pescaria, chute na lata, acerte a 

boca do palhaço, chute certo, bola ao cesto, acerte o alvo e cadeia. 

A tradicional quadrilha do Programa Segundo Tempo não poderia faltar. A folia trouxe um 

sentido muito especial de integração social, reunindo comunidade, profissionais do PST 

(coordenadores e monitores) e os estudantes, que caíram na dança e se divertiram 

bastante. Quem não quis dançar quadrilha optou pelo forró rastapé e dançou coladinho 

com seus pares. Para acalmar os "ânimos da barriga" da garotada foi servido um 

delicioso lanche. A guloseima emplacou o estilo comida típica, com direito a cachorro-

quente, suco e muita pipoca. 

O PST desenvolvido em Porto Ferreira conta com a parceria da prefeitura. Atualmente 

encerrado e em fase de prestação de contas, o convênio pediu renovação junto à 

Secretaria de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis). A ação contemplou, 

até 11 de maio deste ano, mil estudantes carentes, distribuídos em dez núcleos de 
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atendimento. "A festa junina foi a forma que encontramos de confraternizar com a 

garotada, que está eufórica pelo retorno do programa", explica Rejane Lucato, 

coordenadora-geral da parceria. Durante o convênio, além do xadrez, os alunos do 

Segundo Tempo praticaram futebol de salão, vôlei, basquete, handebol, voleibol, 

atletismo e natação. As atividades eram realizadas no contra turno da escola, com direito 

a reforço escolar e alimentação. 

 

Carla Belizária 

Foto: Divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte 

 

  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

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

Visita ao maior museu a céu aberto do país marca Recreio nas Férias em Recife 

07/07/2012, 14:06 

 

Estão sendo inesquecíveis as férias para 100 estudantes das 

escolas Fernando Mota e Eneida Rabello, moradores do Jordão 

Baixo e Setúbal, localidades com alto índice de violência, na 

capital pernambucana, Recife. São crianças e adolescentes 

contemplados pelo Programa Segundo Tempo, da parceria entre os ministérios do 

Esporte e da Defesa. Os jovens conheceram na última quarta-feira (04.07) o Museu 

Espaço Ciência, um centro interativo de divulgação científica no qual eles puderam 

explorar o mundo da ciência de forma agradável e divertida. 

Equipado com centenas de experimentos atraentes nas áreas da física, química, biologia, 

matemática, geografia e história, o maior museu a céu aberto do país está localizado em 

Recife. Seu objetivo é contribuir para o fortalecimento do saber científico, por meio do 

estímulo à curiosidade, do destaque à cultura e do respeito à natureza. 

Entusiasmados e muito eufóricos, os estudantes conheceram réplicas de um espelho 

d'água e de uma hidrelétrica em atividade. Mas a oportunidade da troca de experiência 

não parou por aí. Os visitantes fizeram uma viagem ao período pré-histórico com a 

apreciação de cavernas, de réplicas de vulcões e de grupos de dinossauros gigantes. Já 

o retorno ao mundo moderno foi abrilhantado por itens como aviões, foguetes e 

giroscópios expostos no museu. 

A visitação faz parte da agenda do Recreio nas Férias programada pelo Segundo 

Comando Aéreo Regional (II Comar). De acordo com o coordenador-geral na parceria, 

Coronel Ubiratan Dias José, a ação contou com apoios locais. "A Secretaria de Educação 

de Pernambuco disponibilizou vários ônibus para o transporte da garotada e da própria 

Aeronáutica, que forneceu viaturas para que seus monitores estivessem prontamente no 

local para o acompanhamento dos alunos." 

Para o comandante do II Comar/Recife, major-brigadeiro do ar Luiz Antônio Pinto 

Machado, a iniciativa do Recreio nas Férias é louvável porque enriquece ainda mais o 

conhecimento dos jovens quando os gestores investem no combate a exclusão. Segundo 

ele, iniciativas como visitas a pontos históricos e museus somadas às atividades dos 

jogos populares e da recreação com bambolês, peteca, jogos de queimada e pula-corda, 

propiciam maior interação e colaboram para dar mais qualidade de vida aos menos 

favorecidos. 
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Projeção no Nordeste 

Entusiasta do Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte, o comandante Machado 

informa que além do II Comar que faz atendimento a 100 beneficiados, em Recife a 

Aeronáutica conta com mais dois núcleos de atendimento, no Cindacta III e no 

destacamento em Fernando de Noronha. 

A meta para 2013 é implantar o Segundo Tempo em todas as bases aéreas do Nordeste. 

"A ideia é instalar mais um núcleo em Recife, um em Fortaleza e outro em Salvador, e os 

somar à base de Natal, que já conta com dois núcleos", explica. 

III Comar - Na unidade funciona um dos 150 núcleos de atendimento do país do 

Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte - nome dado ao convênio entre os 

ministérios do Esporte e da Defesa. A parceria nacional atende a 15 mil estudantes 

distribuídos nos quartéis da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 

 

Carla Belizária 

Foto: Divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Regata no Lago Paranoá reúne alunos do Segundo Tempo/Forças no Esporte 

16/07/2012, 18:42 

 

Os alunos do Segundo Tempo/Forças no Esporte - parceria dos 

ministérios do Esporte e da Defesa - mostraram na manhã do 

último sábado (14.07), no Clube Naval de Brasília, suas 

habilidades no iatismo. Eles disputaram, com integrantes da 

Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), uma regata na classe optimist (para 

iniciantes). 

Jovens de escolas públicas do Varjão e da Vila Planalto provaram que, com força de 

vontade e muito treino, podem superar os obstáculos que a vida lhes impôs. "Os 

resultados não importam, pois o importante é incentivar essas crianças para que superem 

os desafios e tenham a oportunidade de praticar uma modalidade esportiva", afirmou o 

comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, Athila de Faria Oliveira. "O 

comportamento e a auto-estima dessas crianças mudam. Percebemos o brilho nos olhos 

desses jovens, que são carentes de atenção." 

O aluno da 5ª série do Centro de Ensino Lago Norte (Celan), Lucas Gonçalves Lima, 12 

anos, expôs sua alegria ao participar da competição: "Meu sonho é treinar muito e ser 

campeão". O coordenador nacional do Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte, 

José Ferreira de Barros, comemorou o sucesso do evento: "O importante é que as 

crianças se sintam bem e motivados, tenham um fim de semana diferente e aproveitem a 

oportunidade para se integrar ao clube e crescer na área esportiva". 

Segundo o instrutor Raimundo Nonato Alves da Cunha, os alunos chegam inibidos, mas 

com o tempo e as instruções recebidas se transformam: "Nos últimos anos, o governo 

trabalha para que essas crianças sejam inseridas na sociedade, por meio de programas 

esportivos e competições. São formas de transformar a vida de jovens carentes, que não 

têm condições de pagar e comprar equipamentos para praticar modalidades esportivas 

que sempre tiveram o estigma de ser de elite". 

Atualmente, o Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte atende a cerca de 12 mil 

estudantes, em 120 núcleos implantados em quartéis da Marinha, Exército e Aeronáutica, 

distribuídos em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. 

 

Classificação da regata (classe optimist): 

1. Gabriel Lourena 
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2. Beatriz Arsky Martim 

3. Lucas Tavares 

4. Lucas Gonçalves 

5. Janaelson dos Santos Bispo 

 

Cleide Passos 

Foto: Divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Olimpíadas do Programa Segundo Tempo movimentam a Baixada Fluminense 

28/07/2012, 18:49 

 

 Enquanto atletas e 

torcedores de todo o 

mundo voltam suas 

atenções aos Jogos 

Olímpicos de Londres, 

no Brasil, 

especificamente na 

cidade de Nilópolis, no 

Rio de Janeiro, cerca 

de 4 mil  estudantes 

carentes vivenciaram a 

experiência da 

competição esportiva. São jovens moradores da Baixada Fluminense, atendidos pelo 

programa de inclusão social do Ministério do Esporte, que participaram da 1ª Olimpíada 

do Programa Segundo Tempo (PST). 

O festival esportivo se dividiu em dois fins de semana e teve solenidade de abertura 

realizada no CIEP Municipalizado Estrela de Queiroz, no bairro do Frigorífico. no último 

dia 21. Na oportunidade, crianças e adolescentes participaram ativamente da cerimônia, 

com direito a condução da tocha e acendimento da pira olímpica. 

Os palcos das competições de handebol, basquete e atletismo foram, além do CIEP 

Estrela de Queiroz, a Vila Olímpica de Nilópolis e o Ginásio Poliesportivo. 

Neste sábado (28.07), foi a vez das disputas de vôlei, futebol e judô. De acordo com o 

coordenador-geral Eraldo Correa, as atividades das Olimpíadas do Segundo Tempo 

seguem as diretrizes do programa. "Além dos jogos coletivos e individuais, há atividades 

complementares, com a oferta de oficinas de xadrez, capoeira e tênis de mesa", revelou. 

 

Carla Belizária 

Foto: Francisco Medeiros 

Ascom - Ministério do Esporte 
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