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Divulgada lista de entidades selecionadas para implantar o Programa Segundo 

Tempo 

10/10/2011, 17:56 

 

A Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social divulgou a lista final 

com os nomes das 612 entidades classificadas no processo de seleção por chamada 

pública para a implantação de núcleos do Programa Segundo Tempo (PST), do Ministério 

do Esporte. Outras 24 instituições tiveram o pedido de renovação das atividades do PST 

aprovado pela Secretaria. 

 

A relação das entidades selecionadas está disponível na página do Programa 

Segundo Tempo. Clique e confira. 

 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Programa Segundo Tempo ganha prêmio de jornal pernambucano 

14/10/2011, 21:22 

 

Com 40% dos votos válidos na internet, o Programa Segundo Tempo no Agreste 

Pernambucano, uma parceria Ministério do Esporte e Faculdade Asces, venceu a terceira 

edição do Prêmio Jornal Extra de Pernambuco, na categoria estreante Esportes. A 

premiação foi no último dia 6, no Espaço Difusora, em Caruaru, uma das 12 cidades 

contempladas pelo convênio que atendeu, até o início deste ano, 5 mil estudantes 

carentes, em 25 núcleos regionais. 

Além de Caruaru, o Segundo Tempo contempla alunos da rede pública de mais 11 

cidades no agreste Pernambucano.  São elas: Altinho, Agrestina, Cumaru, Bezerros, 

Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cupira, Panelas, Garanhuns, Riacho das Almas e São 

Caetano. A votação pela internet teve mais de 12 mil acessos registrados. 

A premiação aconteceu durante as comemorações dos 10 anos de fundação do periódico. 

Contou 33 finalistas, distribuídos em 11 categorias distintas. Paulo Muniz, diretor 

presidente da Asces, destacou a importância do título pelo trabalho desenvolvido ao longo 

dos últimos seis anos: “A comunidade percebeu que o trabalho do Ministério do Esporte 

repercutiu positivamente no aproveitamento escolar de crianças e adolescentes que 

tiveram seu tempo ocioso ocupado com a prática esportiva, com reforço escolar e 

alimentar”. 

 

Participação de estudantes 

Muniz explica que o convênio tem particularidades. Além de ser coordenado pela 

Faculdade Asces, conta com a participação de estudantes de pedagogia da Universidade 

Federal de Pernambuco e da Fafica, em Caruaru, responsáveis pelo reforço escolar dos 

beneficiados. Um deles é Armando Filho, ex-aluno da Asces e coordenador de núcleo do 

Segundo Tempo. “Estamos muito felizes por este reconhecimento social do que é 

desenvolvido, contando com a participação de professores e estudantes”, disse. 

Para o secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Wadson 

Ribeiro, o prêmio é uma forma de agradecimento público louvável, porque destaca tanto o 

trabalho da Asces, como entidade que atua com competência e desenvolve com 

seriedade as ações do programa, quanto das pessoas em diversas áreas do 

conhecimento. “É um convênio que trabalha adequadamente as diretrizes do programa”. 

 

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

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Segundo Tempo - Forças no Esporte festeja Dia das Crianças no Parque da Cidade 

19/10/2011, 21:22 

 

Estudantes carentes do Programa 

Segundo Tempo viveram experiências 

inesquecíveis no feriado do Dia das 

Crianças. Duzentas crianças moradoras 

de regiões do entorno do Distrito Federal, 

a maioria nas cidades de Santa Maria 

(DF) e Valparaízo (GO), visitaram o 

Parque da Cidade, área central da capital 

federal, onde participaram de um dia 

muito especial com direito a momentos alegres, com muita diversão, conhecimento e 

esporte. 

A diversão ficou por conta dos palhaços e de personagens do Walt Disney. A garotada 

participou de atividades educativas para o trânsito oferecidas nas oficinas de diversão e 

ainda  assistiu a apresentação de capoeira com o Mestre Foca. 

O estacionamento nº 12, no Parque Ana Lídia, foi o palco da Banda de Música do 

Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, com repertório variado. Enquanto o grupo 

dava seu show, o público presente cantou e se emocionou durante a execução do hino da 

Marinha. 

Durante o evento, os estudantes do Segundo Tempo receberam gratuitamente lanche 

com frutas. Para amenizar os efeitos do calor, foram distribuídas garrafas com água. Os 

jovens são contemplados pelo programa de inclusão social do Ministério do Esporte em 

parceria com os Ministérios da Defesa e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

O convênio atende a 12 mil crianças e adolescentes em cerca de 70 núcleos instalados 

em quartéis do Exército, Marinha e Aeronáutica. Os jovens recebem, no período oposto 

ao do ensino regular, reforço escolar, alimentação, transporte, atendimento médico e 

odontógico gratuitos, e praticam esporte. As 200 crianças que comemoraram sua data no 

Parque da Cidade são contempladas no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília e 

na Estação Rádio de Brasília, junto com milhares de crianças do Distrito Federal. As duas 

unidades pertencem à Marinha do Brasil. 

 

Carla Belizária 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Foto: Divulgação Ascom/Ministério da Defesa 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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