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Presidiárias do Paraná fabricam material esportivo para o Segundo Tempo 

18/07/2003, 17:14 

 

Brasília, 18/07/03 (Ascom/ME) - Presidiárias do Paraná que participam do Pintando a 

Liberdade estão envolvidas numa grande operação para entregar ao Ministério do Esporte 

quatro mil jogos de shorts e camisetas para o lançamento do Programa Segundo Tempo, 

previsto para os próximos dias. O Segundo Tempo, que atenderá crianças e jovens, terá 

todo material esportivo fornecido por ações e programas do próprio Ministério. 

Esse projeto é parte da iniciativa do presidente Luis Inácio Lula da Silva em fazer uma 

ação articulada entre seus ministérios. A principal função de cada um será capacitar os 

professores de educação física de todo o país oferecendo cursos profissionais. 

A expectativa é que o Segundo Tempo, uma parceria com o Ministério da Educação e 

entidades civis e militares, beneficie 100 mil crianças na fase inicial. Ao final dos quatro 

anos de governo o benefício deverá atingir quatro milhões de crianças e adolescentes de 

todo o País.  

O Ministério do Esporte já está fazendo a sua parte. Os quatro mil shorts e camisetas 

produzidos pelas detentas da Penitenciária Estadual de Piraquara, localizada a 10 km de 

Curitiba (PR), serão entregues a 13 instituições brasilienses.  

 

Aída Carla  
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Ministro discute programa Segundo Tempo com prefeitos do entorno do DF 

24/07/2003, 18:40 

 

O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, se reuniu nesta quinta-feira com prefeitos e 

secretários de esportes do entorno do Distrito Federal para discutir o programa Segundo 

Tempo, que oferece a alunos de escolas públicas a oportunidade de praticar esportes no 

contra turno escolar. 

O ministro convocou as prefeituras a ajudar na implementação do programa na região, 

que poderá servir de modelo para o resto do país. “Os municípios são grandes parceiros 

que é onde acontece e se executa esse tipo de projeto. Nossa região pode ser um grande 

exemplo para todo o Brasil”, afirmou o ministro Agnelo Queiroz. 

O objetivo do Ministério do Esporte é chegar a todas as capitais do país até o final do ano, 

beneficiando cerca de 800 mil crianças. O projeto piloto entrará em funcionamento no 

início de agosto em cidades de Goiás. O programa irá atender cerca de 27 mil crianças 

em 137 escolas de Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia. 

Já a capital federal será a primeira cidade do país a ser beneficiada com uma parceria 

entre o Ministério do Esporte e clubes sociais. As parcerias com clubes e entidades 

permitem ao Segundo Tempo atingir até mesmo os alunos de escolas públicas sem 

quadras e ginásios. 

A finalidade do programa é permitir a ocupação das crianças matriculadas na rede 

pública, com redução do tempo ocioso e do risco de ingresso em comportamento 

inadequado ou ilícito. “Temos como objetivo principal da ação do presidente Lula na área 

dos esportes adotar o esporte como ferramenta importante de desenvolvimento humano”, 

disse Agnelo aos prefeitos. 

Participaram da reunião, prefeitos e secretários de 14 cidades da região, entre elas 

Abadiânia (GO), Buritis (MG), Luziânia (GO), Unaí (MG) e Alexânia (GO). Os prefeitos 

ficaram bastante animados com o projeto. Segundo o prefeitos da Cidade Ocidental (GO), 

o programa trará uma grande transformação na área da educação. “Vemos o início de um 

grande projeto. É na escola que começa a formação do nosso país”, disse. 

Também nesta quinta-feira, o ministro assinou um convênio com a Universidade de 

Brasília (UnB) para oferecer treinamento para monitores do Segundo Tempo em todo o 

país. Docentes da UnB serão responsáveis por oferecer a especialização a distância para 

os instrutores. 
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O Segundo Tempo oferece capacitação de professores e monitores de educação física, 

implantação de infra-estrutura esportiva nas escolas públicas, além de distribuição de 

material esportivo às escolas. Os alunos ainda receberão merenda escolar para 

permanecerem na escola praticando esportes. 

O programa será implementado em escolas públicas de ensino fundamental que possuam 

mais de 500 alunos e estejam localizadas em municípios com mais de 200 mil habitantes. 

 

Mariana Flores  
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Agnelo Queiroz lança programa Segundo Tempo no Acre 

28/07/2003, 19:05 

 

O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, lançou nesta segunda-feira o programa Segundo 

Tempo no estado do Acre. O programa, uma parceria do Ministério do Esporte com o 

Ministério da Educação, oferece a estudantes a oportunidade de permanecer na escola 

um outro turno praticando esportes. 

A parceria com o governo estadual e com a prefeitura de Rio Branco visa atender a 

estudantes de nove escolas da capital.  

O ministro aproveitou a oportunidade para conhecer a Escola Estadual Armando 

Nogueira, considerada modelo em razão de suas instalações esportivas. Agnelo Queiroz 

conheceu ainda uma outra experiência vitoriosa do governo do Acre e da prefeitura de Rio 

Branco: o aproveitamento de terrenos públicos para a construção de campos, quadras e 

espaços para que a comunidade possa praticar esportes. 

Acompanhado do governador Jorge Viana (PT), o ministro conheceu também as obras do 

estádio olímpico de Rio Branco, que terá espaços para construção de lojas e auditórios. A 

idéia é aproveitar o local durante a semana para outras funções. 
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