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Ministro e Felipão visitam nesta terça obras do Castelão e lançam Segundo Tempo 

no Ceará 

01/11/2012, 17:30 

 

Os estudantes de Fortaleza beneficiados pelo Programa Segundo Tempo (PST), do 

Ministério do Esporte, terão uma tarde bastante descontraída nesta terça-feira (06.11), ao 

lado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e do técnico pentacampeão mundial Luiz Felipe 

Scolari. O ex-treinador da Seleção Brasileira e consultor do ministério fará uma palestra 

motivacional para crianças, jovens e adolescentes, marcando o lançamento oficial do 

Segundo Tempo no estado do Ceará. A palestra acontecerá às 14h30, no Centro de 

Convenções de Fortaleza, com a presença de mil crianças. 

Antes, às 9h30, Aldo Rebelo e Felipão visitarão as obras do Castelão, arena da Copa do 

Mundo da FIFA Brasil 2014. O secretário especial da Copa 2014 do governo cearense, 

Ferruccio Feitosa, acompanha a agenda. Após a visita, o ministro e o treinador 

concederão entrevista coletiva no próprio estádio. 

O convênio do Segundo Tempo entre o Ministério do Esporte e o governo do Ceará está 

sendo administrado pela Secretaria de Esporte e Lazer. O programa atende a 46.600 

crianças, jovens e adolescentes, distribuídos em 466 núcleos. O estado é o único do 

Brasil contemplado com o programa em todos os municípios. 

Em sua palestra, Felipão vai associar realidade e experiência de vida, levando ao público-

alvo lições de autoestima, disciplina, cooperação e sociabilidade. Segundo o treinador, 

essa iniciativa é uma forma de valorizar o esporte para as futuras gerações. "Já fui 

professor de educação física, e as crianças me ensinaram muito. Esse evento é uma 

oportunidade de estar envolvido com elas", afirmou. 

 

Acesso ao esporte 

O Programa Segundo Tempo tem como objetivo democratizar o acesso à prática e à 

cultura do esporte, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, 

adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de 

vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. Os estudantes praticam 

atividades esportivas em horário alternativo ao das aulas e podem escolher participar de, 

no mínimo, três modalidades. 

O Segundo Tempo foi considerado pela Unesco, órgão das Nações Unidas, como o maior 

programa de esporte educacional do mundo para o desenvolvimento da educação. Seu 
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modelo foi exportado para países da África, como Angola, Guiné Bissau e Costa do 

Marfim. 

 

Serviço  

Visita às obras do Castelão, em Fortaleza 

Local: Arena Castelão (Acesso pelo Edifício Fares Cândido Lopes - Av. Alberto Craveiro, 

2775) 

Data: terça-feira (06.11) 

Horário: 9h30 

 

Lançamento do Programa Segundo Tempo no Ceará 

Local: Centro de Convenções de Fortaleza 

Data: terça-feira (06.11) 

Horário: 14h30 

 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Com palestra de Felipão, Segundo Tempo é renovado no Ceará com dobro de 

núcleos 

06/11/2012, 19:55 

 

"Uh, é Felipão!", gritaram as crianças 

quando o técnico pentacampeão 

mundial subiu ao palco, no Centro de 

Eventos do Ceará, em Fortaleza. Junto 

com Luiz Felipe Scolari, estavam o 

ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o 

secretário nacional de Esporte, 

Educação, Lazer e Inclusão Social, 

Afonso Barbosa, e autoridades do 

Ceará, para o anúncio oficial da renovação do Programa Segundo Tempo no estado. 

Nesta nova etapa, serão oferecidas 11 modalidades. O número de núcleos dobrou de 233 

para 466  - três deles são indígenas -,  atingindo todos os 184 municípios do estado. 

Serão beneficiados no Ceará 46.600 crianças e adolescentes. 

"Estamos dobrando os núcleos e o oferecimento de oportunidade de emprego para os 

profissionais de educação física. Estamos adentrando os distritos, fazendo chegar aos 

grotões o esporte de qualidade", disse o secretario de Esporte do estado, Gony Arruda. 

O convênio do Segundo Tempo entre o Ministério do Esporte e o Ceará é administrado 

pela Secretaria de Esporte e Lazer. A parceria com o governo estadual é, para o ministro 

Aldo Rebelo, um fator de confiança: "Os recursos de fiscalização, de controle e orientação 

pedagógica são mais abrangentes". 

Após o anúncio, um vídeo mostrou a trajetória de Luiz Felipe Scolari. Quando ele 

começou a falar, as crianças logo se aproximaram do palco para tirar fotos e ficar mais 

próximas do treinador. Mas Felipão pediu gentilmente que elas voltassem aos seus 

lugares. "Sem organização, não conseguimos nada", disse. Elas atenderam prontamente. 

 

Palestra 

Felipão iniciou a palestra explicando que o tema não seria o futebol. "Vim falar de um 

programa muito importante. O nosso projeto visa desenvolver aptidões esportivas, mas 

com o intuito principal de ter saúde. E, no meio disso, os talentos podem surgir" afirmou o 

treinador, em referencia ao Segundo Tempo. 
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Ele revelou que o futebol foi uma escolha tardia na vida dele.  "Sendo professor de 

educação física, fiz especialização em futebol e voleibol porque ainda não sabia a que 

esporte eu ia me dedicar. Demorou. E esse projeto é para vocês que ainda não se 

identificaram com um esporte específico e vão descobrir de qual deles vocês gostam 

mais. Experimentem vários", sugeriu. 

O técnico pentacampeão também falou diretamente a cada um dos públicos presentes. 

"Às crianças, eu digo: respeitem o professor, ele é o grande ídolo de vocês e é quem vai 

dar  os ensinamentos esportivos e vão dizer como se comportarem agora e para o resto 

da vida. Pais, ajudem os meninos a participar do projeto, deem a eles a oportunidade de 

entrar no mundo do esporte. Aos professores, digo que vocês têm que ajudar de verdade 

a meninada. Se vocês tiverem talento e qualidade, as oportunidades vão surgir para 

vocês também." 

Se depender das crianças, as lições não serão esquecidas. "É assim mesmo, a gente faz 

amigos, aprende a jogar. As professoras ensinam direitinho e falam pra gente não fazer 

coisas erradas", contou Luana Amorim, de 10 anos. "Nunca tinha visto o Felipão de perto, 

só na televisão. O que ele fala é um estímulo muito grande", disse Maria Josiane Soares, 

de 14 anos. 

Durante o evento, foi distribuído material esportivo que será utilizado nos núcleos do 

Programa Segundo Tempo, contemplando modalidades que vão do surfe ao futebol. 

 

Acesso ao esporte 

O Programa Segundo Tempo tem como objetivo democratizar o acesso à prática e à 

cultura do esporte, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, 

adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de 

vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. Os estudantes praticam 

atividades esportivas em horário alternativo ao das aulas e podem escolher participar de, 

no mínimo, três modalidades. 

O Segundo Tempo foi considerado pela Unesco, órgão das Nações Unidas, como o maior 

programa de esporte educacional do mundo para o desenvolvimento da educação. Seu 

modelo foi exportado para países da África, como Angola, Guiné Bissau e Costa do 

Marfim. 

 

Carol Delmazo, de Fortaleza 

Fotos: Rafael Brais e Governo do Estado do Ceará 
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Ascom - Ministério do Esporte 
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Felipão e secretário Afonso Barbosa visitam núcleo do Segundo Tempo no interior 

paulista 

12/11/2012, 21:20 

 

O secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis), Afonso 

Barbosa, e o técnico da seleção pentacampeã mundial Luiz Felipe Scolari, embaixador 

informal do Programa Segundo Tempo (PST), do Ministério do Esporte, visitam nesta 

terça-feira (13.11) a cidade de Santa Barbara d'Oeste, no interior paulista. Às 9h30, eles 

conhecerão o núcleo Casa da Criança, onde funciona uma das 10 unidades de 

atendimento do Segundo Tempo em parceria com a prefeitura municipal. 

Em seguida, às 10h30, também no núcleo Casa da Criança, Felipão vai ministrar palestra 

para uma plateia de 200 crianças e adolescentes, além de professores, monitores e 

familiares dos alunos beneficiados. A parceria com a prefeitura de Santa Barbara d'Oeste 

contempla mil estudantes. 

O núcleo Casa da Criança funciona na Avenida dos Bandeirantes, nº 705 (esquina com o 

Sesi), no bairro Vila Oliveira. Futebol de campo, vôlei, atletismo e handebol são as 

modalidades praticadas pelos estudantes dos ensinos médio e fundamental, no contra 

turno da escola. 

 

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Olimpíada do Segundo Tempo/Forças no Esporte termina neste sábado em Brasília 

23/11/2012, 10:20 

 

Neste sábado (24.11), 

o estacionamento do 

Parque Ana Lídia, 

dentro do Parque da 

Cidade, será palco de 

muita diversão para 1,2 

mil estudantes da rede 

pública de Varjão, 

Paranoá, Santa Maria, 

Itapuã, Estrutural e Vila 

Planalto. São crianças 

e adolescentes 

contemplados pelo Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte, que vão comemorar o 

encerramento da primeira edição da Olimpíada de Brasília, realizada durante o mês em 

seis unidades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, com muito esporte, música e 

preservação do meio ambiente. 

A primeira atividade está marcada para as 9h, no estacionamento 12, próximo ao 

Quiosque do Atleta e à Administração do Parque da Cidade, quando as bandas de música 

da Marinha e do Exército se apresentarão. Os frequentadores do parque conhecerão o 

talento musical de estudantes do programa de inclusão social do Ministério do Esporte, 

atendidos no Grupamento dos Fuzileiros Navais de Brasília, durante a apresentação da 

banda de música do Segundo Tempo. 

Às 10h, os jovens participam de uma corrida de orientação, prova final da Olimpíada de 

Brasília. As disputas começaram em 12 de novembro, envolvendo quatro modalidades 

esportivas: vôlei, futebol, atletismo e orientação. 

Competições simultâneas foram realizadas nas unidades das Forças Armadas onde há 

núcleos do Segundo Tempo: Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília (GptFNB), 

Estação Rádio de Brasília (ERMB), Centro de Instrução e Adestramento de Brasília 

(CIAB), Batalhão de Guarda Presidencial (BGP), Centro de Comunicações de Guerra 

Eletrônica do Exército (CCOMGEx) e Base Aérea de Brasília (BABR). 
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Haverá distribuição de medalhas e kits com bonés, camisetas e garrafas d?água. O 

evento contará ainda com uma ação de conscientização ambiental. As crianças plantarão 

mudas de árvores, simbolizando um legado para a Copa do Mundo de 2014 e para os 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. "Na modalidade corrida de orientação, o campo 

de jogo é a natureza. Essa é  a herança que deixamos", explica o comandante José 

Barros, coordenador-geral do programa. 

A parceria dos ministérios do Esporte e da Defesa contempla 15 mil alunos em 150 

núcleos implantados em quartéis da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, distribuídos 

em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O objetivo é fornecer condições 

para os estudantes superarem a exclusão social, utilizando o esporte como ferramenta. 

 

Carla  Belizária 

Foto: Divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Felipão destaca importância dos estudos a jovens do Segundo Tempo em Corumbá 

(MS) 

23/11/2012, 20:23 

 

Durante palestra ministrada para alunos, pais e professores que 

integram o Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte, nas 

cidades de Corumbá e Ladário, no  Mato Grosso do Sul, região 

de fronteira do Brasil com a Bolívia, o técnico pentacampeão 

mundial de futebol, Luiz Felipe Scolari, fez um alerta aos jovens sobre a importância da 

educação. "O estudo é fundamental para o crescimento do indivíduo e, para ter 

oportunidades na vida, é necessário que todos estudem", ensinou. 

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

Defesa, atende a cerca de 250 estudantes nas duas cidades. Uma unidade funciona no 

Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário, sob o comando do capitão de fragata 

Antônio Ricardo Zany. O outro núcleo fica no 17º Batalhão de Fronteira em Corumbá, 

comandado pelo coronel do Exercito Roberto Andrade de Jesus Ferreira. 

Os estudantes contemplados são atendidos no período oposto ao do ensino regular, 

quando são oferecidas aulas de futebol, vôlei, basquete, atletismo e natação. Os jovens 

também contam com atividades culturais, aulas de informática e alimentação. 

A palestra de Felipão foi prestigiada pelo secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer 

e Inclusão Social (Snelis), Afonso Barbosa, e pelos prefeitos Ruiter Cunha de Oliveira 

(Corumbá) e José Antônio Assad e Faria (Ladário). O evento aconteceu no fim da tarde 

de quinta-feira (22.11), no auditório da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em 

Corumbá. 

Antes da palestra, o secretário Barbosa explicou, em entrevista coletiva, a essência do 

projeto. "O objetivo primordial não é caçar  talentos esportivos pelo país, mas dar 

oportunidade para desenvolver a saúde, a educação, a disciplina e a cidadania plena dos 

jovens que integram as atividades", disse. "O  Segundo Tempo é uma estratégia nacional 

que busca levar desenvolvimento e inclusão, por meio da cultura e do esporte, 

diretamente nas cidades, a partir do trabalho dos professores de educação física." 

 

Professor 

Felipão também destacou que o Programa Segundo Tempo busca disseminar entre os 
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jovens o conceito de que a saúde está em primeiro lugar. "O talento, quem tiver, vai 

mostrar e depois será aprimorado em outra etapa",  esclareceu. 

"Falo um pouco mais da vivência com crianças, jovens e professores de educação física. 

Também fui professor, e isso é muito importante. O esporte é garantia de um futuro muito 

melhor. O Segundo Tempo vem fazendo isso com brilhantismo", disse Felipão, reforçando 

que vem atuando como palestrante na condição de professor de educação física, e não 

de técnico de futebol. 

A parceria dos ministérios do Esporte e da Defesa contempla 15 mil alunos em 150 

núcleos implantados em quartéis da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, distribuídos 

em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O objetivo é fornecer condições 

para os estudantes superarem a exclusão social, utilizando o esporte como ferramenta. 

 

Carla Belizária 

Foto: Mariana Conrte (Ascom-6º DN) 

Ascom - Ministério do Esporte 
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