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Lançamento do Programa Segundo Tempo em Sobral - CE  

06/05/2004, 19:30 

 

Quarenta e nove mil crianças do Ceará estão sendo beneficiadas pelo Programa Segundo 

Tempo. O Ministério do Esporte ampliou o programa superando o dobro do atendimento 

antes disponibilizado em apenas 128 núcleos estaduais que atendiam 23.480 crianças e 

adolescentes. A nova parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Fortaleza assegurou 

a instalação de 99 novos núcleos beneficiando mais 19.800 jovens. A cidade de Sobral 

também foi contemplada com o atendimento de 6 mil crianças em 30 núcleos. 

A festa de lançamento oficial do Segundo Tempo em Sobral, no ginásio Poliesportivo 

Plínio Pompeu no último dia 29, contou com a presença de quase duas mil crianças. O 

Ministro do Esporte, Agnelo Queiroz participou da solenidade organizada pela Prefeitura 

local. “Com mais essa iniciativa, o Governo Federal cumpre seu papel de proporcionar 

uma melhor qualidade de vida à população mais necessitada”, declarou Agnelo. Entre as 

autoridades estavam o prefeito de Sobral, Cid Gomes, o secretário de Esporte, Aloísio 

Arruda e a presidente da Câmara Municipal, Adalbécio Linhares. 

Cada núcleo atenderá cerca de 200 crianças. O acompanhamento ficará por conta de 30 

professores de Educação Física e 60 monitores (estagiários) da Faculdade de Educação 

Física da Universidade Estadual do Vale do Acarai (UVA). 

As crianças terão acesso às práticas esportivas e sociais e acompanhamento pedagógico. 

Além de disponibilizar coordenadores e monitores para acompanhamento dos jovens, o 

Ministério do Esporte garante alimentação através de parceria com o Programa Fome 

Zero. 

O material esportivo e os uniformes das crianças do Segundo Tempo também são doados 

pelo Ministério do Esporte. Produzidos por detentos do sistema carcerário brasileiro que 

participam do Programa Pintando a Liberdade, o material tem baixo custo de produção e 

atende aos programas sociais do Ministério. 

 

Carla Belizária  
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Sobral faz festa para chegada do Programa Segundo Tempo 

06/05/2004, 19:30 

 

Brasília, 06/05/2004 (Ascom/ME) - Quarenta e nove mil crianças do Ceará estão sendo 

beneficiadas pelo Programa Segundo Tempo. O Ministério do Esporte ampliou o 

programa superando o dobro do atendimento antes disponibilizado em apenas 128 

núcleos estaduais que atendiam 23.480 crianças e adolescentes. A nova parceria firmada 

com a Prefeitura Municipal de Fortaleza assegurou a instalação de 99 novos núcleos 

beneficiando mais 19.800 jovens. A cidade de Sobral também foi contemplada com o 

atendimento de 6 mil crianças em 30 núcleos. 

A festa de lançamento oficial do Segundo Tempo em Sobral, no ginásio Poliesportivo 

Plínio Pompeu no último dia 29, contou com a presença de quase duas mil crianças. O 

Ministro do Esporte, Agnelo Queiroz participou da solenidade organizada pela Prefeitura 

local. “Com mais essa iniciativa, o Governo Federal cumpre seu papel de proporcionar 

uma melhor qualidade de vida à população mais necessitada”, declarou Agnelo. Entre as 

autoridades estavam o prefeito de Sobral, Cid Gomes, o secretário de Esporte, Aloísio 

Arruda e a presidente da Câmara Municipal, Adalbécio Linhares. 

Cada núcleo atenderá cerca de 200 crianças. O acompanhamento ficará por conta de 30 

professores de Educação Física e 60 monitores (estagiários) da Faculdade de Educação 

Física da Universidade Estadual do Vale do Acarai (UVA). 

As crianças terão acesso às práticas esportivas e sociais e acompanhamento pedagógico. 

Além de disponibilizar coordenadores e monitores para acompanhamento dos jovens, o 

Ministério do Esporte garante alimentação através de parceria com o Programa Fome 

Zero. 

O material esportivo e os uniformes das crianças do Segundo Tempo também são doados 

pelo Ministério do Esporte. Produzidos por detentos do sistema carcerário brasileiro que 

participam do Programa Pintando a Liberdade, o material tem baixo custo de produção e 

atende aos programas sociais do Ministério. 

 

Carla Belizária  

 

 

  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=2095


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

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

Fome Zero repassa R$ 15 milhões ao Programa Segundo Tempo 

10/05/2004, 20:03 

 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) ampliou a parceria 

com o Programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte. A assinatura do contrato que 

garante o repasse de R$ 15 milhões para assegurar a alimentação de mais de 300 mil 

crianças e adolescentes carentes beneficiados pelo Programa Segundo Tempo foi 

efetuada hoje (10/5), pelo Ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, e pelo 

Ministro do Esporte, Agnelo Queiroz. 

Tanto o Fome Zero quanto o Segundo Tempo são programas do Governo Federal que 

têm como meta proporcionar a inclusão social e o resgate da cidadania. “Fui prefeito de 

Belo Horizonte e sei o quanto é importante estarmos unidos através da soma de esforços 

e ter na prática os resultados positivos”, afirmou o ministro Patrus Ananias. 

Ananias explicou que o Fome Zero é a soma de vários outros projetos sociais, como 

restaurantes e hortas comunitárias, apoio à comunidades carentes como colombolas e 

indígenas, PETI (erradicação do trabalho infantil), Bolsa escola e Programa Sentinela (de 

combate a exploração sexual de crianças e jovens) são algumas das diversas parcerias 

apontadas. 

Já o Segundo Tempo é uma integração entre as políticas públicas do Governo Federal, 

em conjunto com os Ministérios da Educação, Saúde, Defesa e com a Unesco. O 

programa oferece, entre outros, capacitação de professores e estagiários de educação 

física, promoção de jogos escolares nacionais e regionais e implantação de infra-estrutura 

esportiva nas escolas públicas. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) também é parceiro na alimentação desses jovens. 

A ajuda financeira fará com que o Ministério do Esporte amplie o atendimento aos jovens 

com idades entre 7 e 17 anos. “Passaremos de 500 mil para 750 mil o número de jovens 

beneficiados pelo Segundo Tempo graças a esse convênio. E nossa meta para 2004 será 

atender a um milhão de crianças”, informou o ministro Agnelo Queiroz. 

No Segundo Tempo os jovens carentes são atraídos pela prática esportiva que funciona 

em horário oposto ao turno escolar. Além da alimentação do Fome Zero, de 

assessoramento dos coordenadores e monitores, o Ministério do Esporte conta ainda com 

acompanhamento pedagógico e noções de saúde e de higiene. 

O material esportivo e os uniformes das crianças do Segundo Tempo também são 

produzidos pelo Ministério do Esporte em parceria com o Ministério da Justiça. Com o 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Programa Pintando a Liberdade, que utiliza a mão-de-obra de detentos do sistema 

prisional do País, o material tem baixo custo de produção e atende aos programas sociais 

do Ministério.  

 

Carla Belizária  
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Começa capacitação de monitores em Fortaleza 

13/05/2004, 18:33 

 

O Ministério do Esporte estará, a partir de amanhã(14/05), lançando o Curso de 

Capacitação para professores e estagiários do Programa Segundo Tempo da parceria 

com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Serão capacitados 320 profissionais sendo 99 

professores de Educação Física (coordenadores) da Rede de Ensino e 198 estagiários do 

curso que atuam como monitores. 

Com a capacitação estarão habilitados para atender 19.800 crianças em 99 núcleos 

contemplados. “Os profissionais que já atuam em Sobral e nos 128 núcleos estaduais já 

foram capacitados”, informou Júlio César Soares, diretor do Departamento de Esporte 

Escolar e Identidade Cultural. 
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Monitores do Segundo Tempo recebem treinamento em Fortaleza 

13/05/2004, 18:42 

 

Brasília, 13/05/04 (Ascom/ME) - O Ministério do Esporte estará, a partir de 

amanhã(14/05), lançando o Curso de Capacitação para professores e estagiários do 

Programa Segundo Tempo da parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Serão 

capacitados 320 profissionais sendo 99 professores de Educação Física (coordenadores) 

da Rede de Ensino e 198 estagiários do curso que atuam como monitores. 

Com a capacitação estarão habilitados para atender 19.800 crianças em 99 núcleos 

contemplados. “Os profissionais que já atuam em Sobral e nos 128 núcleos estaduais já 

foram capacitados”, informou Júlio César Soares, diretor do Departamento de Esporte 

Escolar e Identidade Cultural. 
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Segundo Tempo beneficia 22 mil crianças no Piauí 

14/05/2004, 19:59 

 

O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, lançou o Programa Segundo Tempo no estado do 

Piauí. A parceria beneficiará 22 mil crianças e adolescentes matriculados no ensino 

fundamental e médio. Foram contempladas escolas da Secretaria Estadual de Educação 

e de 21 municípios, incluindo a capital Teresina. 

O lançamento foi na comunidade Vila Irmã Dulce, em Teresina. No evento, prestigiado por 

centenas de crianças, estavam presentes o governador Wellington Dias, o vice, Osmar 

Júnior e o presidente da Fundação de Esporte do Estado do Piauí (Fundespi), Jorge 

Lopes. 
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Serviço Social Transporte apóia Segundo Tempo  

21/05/2004, 11:35 

 

Brasília 19/05/2004 - O Serviço Social do Transporte (Sest) será em breve o mais novo 

parceiro do Programa Segundo Tempo. Assinou protocolo para implantação do programa 

que beneficiará cerca de 10 mil crianças em 50 núcleos de atendimento distribuídos no 

País. 

Segundo Ricardo Leyser Gonçalves, secretário Nacional de Esporte Educacional, o 

convênio deverá ser formalizado ainda em maio. “A previsão é de que sua implantação 

aconteça ainda no primeiro semestre de 2004”, assegurou Leyser.  

 

Carla Belizária 
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Segundo Tempo vai ganhar material esportivo apreendido pela Receita 

24/05/2004, 17:51 

 

Brasília, 24/05/2004 (Ascom/MDS) - O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em 

parceria com o Ministério do Esporte (ME) vem desenvolvendo ações em prol do 

desenvolvimento do Programa Segundo Tempo. Uma destas ações será a distribuição de 

1.186 conjuntos de abrigos de esporte, apreendidos pela Receita Federal que, hoje, 

encontram-se armazenados junto a Companhia Nacional de Abastecimento -

Superintendência de São Paulo (CONAB). 

Este material irá beneficiar crianças e adolescentes do Programa Mais Esporte no 

Segundo Tempo, realizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, em parceria com o 

Ministério do Esporte/ME. Nos próximos dias, será agendada cerimônia para entrega 

deste material junto a Prefeitura Municipal de São Paulo. Atualmente, a parceria com esta 

Prefeitura já beneficia cerca de 60.000 alunos distribuídos em clubes esportivos, escolas, 

espaços comunitários e CEUS, pretendendo até o final deste ano, alcançar 100.000 

alunos. Quantitativo que representa 10% da meta prevista para atendimento do Programa 

no País, até o final de 2004. 

Entidade e Local para entrega dos 1.186 conjuntos de abrigos para esporte, várias cores 

e tamanhos (marcas NIKE e REEBOK), apreendidos pela Receita Federal e doados para 

o Segundo Tempo pelo Ministério de Desenvolvimento Social.  

 

O beneficiado será a: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SP 

CNPJ: 63.92.130.0001-18  

Secretaria Municipal de Esporte  

Departamento de Promoções Esportivas e de Lazer  

END: Rua Pedro de Toledo, nº 1591  

Vila Clementino  

São Paulo/SP  

CEP: 04039 - 034  

Tel: (11) 5572.8133  

Responsável pelo Programa: Célio Turino  

ID: 12793138 SSP/SP  

CIC: 033.649.248-05  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Tel: (011) 9152 - 5165  

E-mail: celioturino@uol.com.br  

 

Crianças atendidas até o momento: 60.000  

Até o final de 2004 = 100.000 crianças  

Nº de núcleos de Esporte: 150  

Convênio com ME: 060/2003 

 

Informações da assessoria de imprensa do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) 
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 Novas parcerias incrementam Segundo Tempo em Santa Catarina  

26/05/2004, 12:15 

 

Brasília 26/05/2004 - O Segundo Tempo, programa de inclusão social do Ministério do 

Esporte, tem no Estado de Santa Catarina um dos seus principais executores. A parceria 

do Ministério do Esporte com a Fundação Catarinense de Desportos (Feesporte) permitirá 

que, a partir de junho, três mil jovens de famílias de baixa renda em 15 núcleos de 

atendimento em escolas, associações e centros comunitários sejam integradas ao 

Programa. Destes, 10 núcleos encontram-se em funcionamento desenvolvendo 

modalidades de futsal, vôlei, handebol, basquete, dança, capoeira. 

A parede de escalada será amais nova modalidade a ser implantada nos cinco núcleos 

que ainda não iniciaram atividades. De acordo com Rosângela de Castro, gerente de 

desporto da Fesporte, a idéia e que em Santa Catarina o programa receba o nome. 

“Segundo Tempo na Comunidade”. Inicialmente serão contemplados os municípios de 

Florianópolis, Santo Amaro, Palhoça, São José, Bihuaçu e Antônio Carlos. 

O lançamento oficial do Segundo Tempo em Santa Catarina está, em princípio, agendado 

para o próximo dia sete de junho. Uma grande festa está sendo programada numa 

cerimônia que contará com a presença da direção da Fesporte, pais de alunos, 

coordenadores, monitores, comunidade e representantes do Ministério do Esporte. “A 

comunidade, alunos e pais estão eufóricos com a chegada desse grande benefício”, 

afirma Rosangela. 

Além da prática desportiva, o programa assegura no País, a 750 mil jovens carentes 

através de parcerias, a alimentação, uniforme e material esportivo, reforço escolar, 

noções de saúde e higiene. As atividades acontecem em horário oposto ao turno escolar 

e são acompanhadas por um coordenador (professor de Educação Física) e quatro 

(monitores) disponibilizados pelo Ministério, em cada núcleo implantado.  

 

Carla Belizária  
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Ministério contempla vários municípios catarinenses com Segundo Tempo 

26/05/2004, 19:25 

 

Brasília 26/05/2004 - O Segundo Tempo, programa de inclusão social do Governo Federal 

estará, até o início de junho funcionando em sua totalidade. A parceria do Ministério do 

Esporte com a Fundação Catarinense de Desportos (Feesporte) atingirá 3 mil jovens de 

famílias de baixa renda em 15 núcleos de atendimento: escolas, associações e centros 

comunitários. Destes, 10 núcleos encontram-se em funcionamento desenvolvendo 

modalidades de futsal, vôlei, handebol, basquete, dança, capoeira. 

A parede de escalada será amais nova modalidade a ser implantada nos cinco núcleos 

que ainda não iniciaram atividades. De acordo com Rosângela de Castro, gerente de 

desporto da Fesporte, a idéia e que em Santa Catarina o programa receba o nome. 

“Segundo Tempo na Comunidade”. Inicialmente serão contemplados os municípios de 

Florianópolis, Santo Amaro, Palhoça, São José, Bihuaçu e Antônio Carlos. 

O lançamento oficial do Segundo Tempo em Santa Catarina está, em princípio, agendado 

para o próximo dia sete de junho. Uma grande festa está sendo programada numa 

cerimônia que contará com a presença da direção da Fesporte, pais de alunos, 

coordenadores, monitores, comunidade e representantes do Ministério do Esporte. “A 

comunidade, alunos e pais estão eufóricos com a chegada desse grande benefício”, 

afirma Rosangela. 

Além da prática desportiva, o programa assegura no País, a 750 mil jovens carentes 

através de parcerias, a alimentação, uniforme e material esportivo, reforço escolar, 

noções de saúde e higiene. As atividades acontecem em horário oposto ao turno escolar 

e são acompanhadas por um coordenador (professor de Educação Física) e quatro 

(monitores) disponibilizados pelo Ministério, em cada núcleo implantado. 

 

Carla Belizária  
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