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Programa Segundo Tempo comemora 1º aniversário em São Miguel do Iguaçu (PR) 

08/05/2013, 18:10 

 

O Programa Segundo 

Tempo (PST) 

completou nesta terça-

feira (07.05) um ano de 

atendimento no 

município paranaense 

de São Miguel do 

Iguaçu. Para 

comemorar a data, os 

coordenadores e 

parceiros organizam 

uma grande festa para 

a próxima sexta-feira (10.05), na Rua Geni de Souza Bongiolo, com a promoção do Dia 

da Cidadania. Os integrantes do PST terão acesso a serviços na área de saúde, trabalho, 

beleza, além de participar de jogos matemáticos, universitários do riso e moda. 

O Dia da Cidadania será também uma homenagem especial às mães que participam do 

programa. Na área contábil e de administração as pessoas irão receber dicas de 

entrevista de emprego, orientação sobre cadastro de currículos em sites, imposto de 

renda e o Projeto Empreendedor Individual. 

De acordo com a coordenação, é importante para aqueles que estão em busca de 

emprego não deixarem de comparecer, pois profissionais da área de direito passarão 

informações sobre entrevistas de emprego. Os interessados também poderão receber 

orientações sobre doenças cardíacas, acuidade visual, orientação sobre câncer de mama 

e aferição de pressão arterial.  

As atividades foram preparadas pelos coordenadores do programa em parceria com a 

Universidade Paranaense (Unipar). Segundo a coordenadora pedagógica do Segundo 

Tempo no município, Francielle Cheuczuk, "todos os participantes integrantes do PST 

estão bastante felizes por esse ano de intensa caminhada, eventos realizados, alunos 

atendidos, dificuldades superadas e muita satisfação em dizer que o PST tornou-se um 

grande projeto, graças ao trabalho dos profissionais e parceiros." 

 

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

Foto: Divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Alunos do Segundo Tempo conhecem o capitão do penta em feira agropecuária de 

Dourados (MS) 

17/05/2013, 19:25 

 

Acabou em futebol - 

com direito a ver de 

perto o ex-jogador 

Cafu, capitão da 

seleção pentacampeã 

mundial - a visita de 50 

estudantes do 

Programa Segundo 

Tempo (PST) da 

cidade de Fátima do 

Sul à 49ª edição 

Exposição 

Agropecuária de Dourados, no Mato Grosso do Sul. No passeio da última quarta-feira 

(15.04), não faltaram cumprimentos, abraços, autógrafos, fotos com o ídolo e brincadeiras 

feitas pelos jovens do programa de inclusão social do Ministério do Esporte. 

O estudante Caio Vinicius Machado de Andrade,16 anos, da Escola Estadual Felinto 

Muller, repetiu a Cafu a pergunta feita por outro ídolo, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, 

em comercial da TV: "Cafu, você tem copo?". Bem humorado, o craque respondeu 

prontamente: "Não, só tenho a taça", referindo-se ao troféu da Copa do Mundo. 

O ex-jogador, que participou da feira agropecuária para divulgar uma empresa da qual é 

sócio, foi recebido pelo presidente do Sindicato Rural, Marisvaldo Zeuli. "Mudei de um 

campo com traves para outro com enxada. Agora, neste novo ramo, estou feliz porque 

posse trazer meus filhos comigo para passear também", disse Cafu. 

O ex-lateral-direito seguiu o trajeto feito antes pelos alunos do PST. Conheceu as 

dependências do Parque de Exposições, conferiu animais e máquinas agrícolas e 

prestigiou a palestra de equinocultura. Além de responder a perguntas dos alunos do 

Segundo Tempo, ele conversou com expositores e frequentadores sobre sua vida de 

homem de negócios. Cafu comentou também a convocação de Luiz Felipe Scolari para a 

Copa das Confederações. "Felipão é o técnico. Temos que nos alegrar com o time que 

ele formou e torcer pela vitória, sempre." 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo/noticias-2/34493-alunos-do-segundo-tempo-conhecem-o-capitao-do-penta-em-feira-agropecuaria-de-dourados-ms
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo/noticias-2/34493-alunos-do-segundo-tempo-conhecem-o-capitao-do-penta-em-feira-agropecuaria-de-dourados-ms
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O passeio dos estudantes a Dourados foi patrocinado pela Prefeitura de Fátima do Sul, 

que cedeu um ônibus para o transporte das crianças e dos adolescentes. A distância 

entre as duas cidades é de cerca de 40 quilômetros. Cléberson Alencar Araújo, 

coordenador de núcleo do PST, o monitor Leonildo Aparecido Neto e acadêmicos da 

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul acompanharam o grupo. 

"A foto que Cafu tirou com nossas crianças foi coletiva, mas o autógrafo que ele deu, na 

camisa de cada estudante do Segundo tempo, foi individual. Vai ficar para sempre no 

coração e na memória de cada  aluno", emocionou-se o professor Cléberson Araújo. 

 

Convênio estadual 

Os 50 alunos que conheceram Cafu são atendidos pelo Segundo Tempo em núcleo 

composto por 100 estudantes das escolas estaduais Felinto Muller e Vicente Pallotti e do 

colégio municipal Caic. Fátima do Sul é um dos 58 municípios contemplados por 60 

núcleos do PST na parceria com o governo do Mato Grosso do Sul. O convênio atende a 

8 mil estudantes e é executado pela Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte). 

 

Carla Belizária 

Foto: Divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Dourados (MS) quer intensificar ações de esporte e lazer na Vila Olímpica Indígena 

22/05/2013, 18:55 

 

Uma comitiva de 

Dourados (MS), 

liderada pelo deputado 

federal Geraldo 

Resende e integrada 

por autoridades ligadas 

ao esporte e à causa 

indígena, foi recebida 

nesta quarta-feira 

(22.05) pelo ministro do 

Esporte, Aldo Rebelo. 

Na pauta da reunião, 

duas questões principais: as ações a serem adotadas para garantir o pleno 

funcionamento da Vila Olímpica Indígena e as demandas de infraestrutura para 

impulsionar o esporte no município. 

Composto pelo prefeito Murilo Zauith, o vereador indígena Aguilera de Souza, o secretário 

de Esporte do município, José Antônio Coca, e os lideres indígenas Wilmar Monteiro 

(Jaguapiru) e Leomar Mariano (Bororo), o grupo pediu a ampliação do atendimento na 

Vila Olímpica para indígenas que não são contemplados por ações do Ministério do 

Esporte. Atualmente, a estrutura erguida na reserva de Dourados é palco dos programas 

Segundo Tempo (PST) e Esporte e Lazer da Cidade (Pelc/Povos e Comunidades 

Tradicionais), realizados em parceria com a prefeitura. "Precisamos de monitores de 

modalidades como futebol, atletismo, vôlei e basquete para atendimento direto aos não 

beneficiados", defendeu o vereador Aguilera. 

A Vila Olímpica Indígena, construída em 2011 pelo Ministério do Esporte, por meio de 

emenda parlamentar dos deputados federais Geraldo Resende e Fernando Gabeira, 

oferece dois núcleos do Segundo Tempo, que beneficiam 200 estudantes entre crianças e 

adolescentes índios, com a pratica de basquete, futsal e o atletismo. 

Já o Pelc começou este ano com a capacitação de 15 pessoas, entre agentes sociais e 

coordenadores. As atividades desenvolvidas junto a 800 indígenas beneficiados 

diretamente incluem os esportes tradicionais cabo de guerra, corrida de tora, arco e flecha 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

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

e danças, além de futebol, atletismo e artes manuais. O Pelc funciona de segunda a 

domingo, em três turnos, para atender todas as faixas etárias. 

 

Índias craques no futebol 

Segunda maior do país, a reserva de Dourados é semi-urbana e reúne 14 mil índios 

representantes de 13 etnias, como Guarani, Kaiowá, Terena, Jaguapiru e Bororo. O 

futebol é a coqueluche entre as mulheres indígenas. Prova disso é que o Ubiratan Esporte 

Clube, um dos mais tradicionais do Mato Grosso do Sul, mantém. uma equipe de futebol 

feminino dentro da aldeia. 

As atletas índias representam o município em competições de nível estadual, com bons 

resultados. Recentemente, conquistaram o título de campeãs municipais de futebol 

feminino. "Elas precisam de um campo de futebol com estrutura. Os  três campos que 

existem na aldeia não possuem instalações como vestiários", afirmou o secretário de 

Esporte de Dourados, José Antônio Coca. 

"Vamos dar prosseguimento às demandas", disse o ministro Aldo Rebelo, após ouvir os 

pedidos e colocar à disposição técnicos do Ministério do Esporte. "A coordenadora de 

Futebol Feminino do Ministério do Esporte, a ex-atleta Michael Jackson, vai conferir de 

perto o talento da equipe em Dourados", garantiu. 

 

Carla Belizária 

Foto: Francisco Medeiros 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Alunos do Segundo Tempo/Forças no Esporte mostram talento no atletismo 

23/05/2013, 19:25 

 

Cerca de 30 alunos do Programa 

Segundo Tempo/Forças no Esporte em 

Belém alimentam o sonho de virar 

atletas de alto rendimento e representar 

o Brasil em competições internacionais. 

Eles participaram da 2ª etapa do 

Estrela do Atletismo, projeto itinerante 

da Federação Paraense que identifica 

talentos nos bairros da capital. O 

público alvo são crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos. 

Durante o Estrela do Atletismo, os jovens do programa de inclusão social do Ministério do 

Esporte em parceria com o Ministério da Defesa participaram de corridas de 50, 60, 75, 

100 e 1.000 metros, além de provas de arremesso de peso e salto em distância. Na etapa 

denominada Aldeia Amazônica, todos receberam medalha de participação. 

Até dezembro, quando se encerra o projeto, serão selecionados 50 atletas de cada bairro 

da capital paraense - outros 180 serão escolhidos em municípios do interior. A etapa final 

está marcada para 14 de dezembro, na pista de atletismo do Estádio Olímpico de Belém. 

"Estamos na torcida para que nossas crianças sejam selecionadas", disse o capitão de 

corveta Gustavo Pazzinato da Cunha, comandante da Estação Radiogoniométrica da 

Marinha, onde é desenvolvido o Segundo Tempo/Forças no Esporte. 

Quem se destacar vai entrar para o programa de treinamento da Federação Paraense de 

Atletismo. Cada etapa conta com a participação de um atleta paraense de destaque para 

trocar experiências com os futuros esportistas. A ex-atleta Suzete Montalvão, que 

representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, acompanhou a competição. 

Colegas na Escola Estadual Almirante Tamandaré, Luana Aguire, 11 anos, Vitória 

Nascimento, 12, e Ana Clara Nunes, 11,  não disfarçaram a emoção ao ganhar a primeira 

medalha do esporte que praticam no Segundo Tempo. "Adoro jogar queimada e tenho 

muita disposição para correr", afirmou Vitória, confiante de que é a primeira de muitas 

medalhas a serem conquistadas: "Moro com minha avó, e ela sempre diz que vou virar 

uma atleta". 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Luana explicou que o talento para o esporte vem das brincadeiras de rua: "Curto sair em 

disparada. Ninguém me alcança". Ana Clara, por sua vez, gosta de futebol, mas admite 

que seu forte é mesmo o atletismo. "Pretendo seguir carreira no esporte, ao lado da 

medicina", revelou, fazendo questão de destacar a dedicação aos estudos. 

Para o estudante Claiton Correia, 11 anos, o atletismo abrirá outro caminho: o da carreira 

militar. "Quero ser marinheiro e ainda representar o Brasil como atleta das Forças 

Armadas." 

 

Carla Belizária 

Foto: Divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte 
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