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Bailarinos do Segundo Tempo participam do XXIV Festival de Dança de Volta 

Redonda (RJ) 

02/07/2009, 16:00 

 

Crianças e adolescentes do programa Segundo Tempo 

participam do XXIV Festival de Dança de Volta Redonda, 

Rio de Janeiro, que acontece entre os dias 2 e 5 de julho. 

Ao longo dos quatro dias, 3.281 bailarinos subirão ao 

palco do Memorial Getúlio Vargas, na Vila Santa Cecília, 

destes, 812 são beneficiados pelo programa do Ministério do Esporte.  

O trabalho desenvolvido nos núcleos de dança será apresentado na abertura da mostra 

estudantil do festival, prevista para esta quinta-feira (02/07) às 19h. Até o encerramento, 

trinta espetáculos produzidos pelos grupos do Segundo Tempo passarão pela mostra.  

O programa Segundo Tempo mantém 23 pólos em Volta Redonda, atendendo em média 

9 mil crianças e adolescentes em dez ginásios poliesportivos e nas escolas municipais. 

Boa parte dos núcleos inclui a dança como opção de atividade física e cultural.  

Daniel Carvalho de Castro, diretor geral do programa no município, destaca a importância 

do convênio para a inclusão e permanência das crianças e adolescentes em sala de aula. 

“A partir da parceria com o Ministério do Esporte, tivemos condições de melhorar o 

atendimento às crianças oferecendo lanche, material e uniforme”.  

De acordo com Castro, o incentivo fez com que aumentasse o número de estudantes no 

município, uma vez que a maioria dos atendidos é proveniente de áreas de risco social e 

precisam de atenção diferenciada.  

 

Ana Cristina Santos  

Foto: ACS/ Prefeitura Municipal de Volta Redonda-RJ  

Ascom – Ministério do Esporte  
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Ações e perspectivas de parceria pautam reunião com gestores de Guimarânia (MG) 

08/07/2009, 17:23 

 

O secretário executivo do ministério do Esporte, Wadson 

Ribeiro, recebeu nesta quarta-feira (08) o prefeito e vice-

prefeito de Guimarânia (MG), Virmondes Machado e João 

Batista, respectivamente. Eles conversaram sobre as 

ações desenvolvidas no âmbito do esporte no município e 

sua importância para contribuir com a educação, auxiliar na socialização e combater a 

criminalidade entre os jovens.  

Após apresentar detalhes do trabalho realizado pelo município, o prefeito guimaranense 

propôs parceria com o Ministério do Esporte através do envio de materiais esportivos para 

qualificar o trabalho desenvolvido nas escolinhas. Além disso, Machado pleiteou a 

construção de uma Praça da Juventude em Guimarânia.  

Wadson Ribeiro elogiou a iniciativa da prefeitura e disse que uma visão acertada sobre o 

papel do esporte, enquanto política pública, pode gerar um desenvolvimento social de 

valor incalculável. Disse ainda que o ministério do Esporte encaminhará os kits de 

materiais esportivos para o município, e enfatizou o valor social do itens que são 

confeccionados pelos programas Pintando a Liberdade e Pintando a Cidadania.  

Sobre a Praça da Juventude o secretário informou que será preciso análises detalhadas 

do pleito, principalmente no que se refere à questão orçamentária, mas que o diálogo 

deve continuar aberto. Ribeiro ressaltou que os princípios do projeto Praça da Juventude 

atendem aos propósitos expostos pelos gestores.  

“O projeto tem o objetivo de criar espaço para atividades esportivas, mas também de 

inclusão digital e fomento cultural, para todas as pessoas independentemente da faixa 

etária”, completou. 

 

Pequenas ações revelam grandes talentos  

Guimarânia está situada na região do Triângulo Mineiro e tem uma população estimada 

em 6.946 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. Conhecida pela tradicional 

Festa do Rosário, que acontece em outubro e reúne pessoas de todos os municípios da 

região, a cidade tem se destacado também pelo empreendedorismo no esporte.  

De acordo com o prefeito Virmondes Machado a prefeitura mantém um programa nos 

moldes do Segundo Tempo, que oferece diversas modalidades esportivas no contraturno 
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escolar dos alunos de escola públicas. Ele explicou que o projeto “Bom de escola, bom de 

bola” acontece há seis meses e envolve aproximadamente 300 crianças. “Os professores 

reconhecem o mérito do programa e recebemos elogios dizendo que os alunos inscritos 

nas escolinhas vão muito bem na sala de aula” completou o vice-prefeito, João Batista.  

Batista informou ainda que além das ações em conjunto com a educação, o município 

organiza campeonatos regionais que têm requisitos diferenciados: as equipes só podem 

disputar com atletas de seus municípios. “Pequenos requisitos como este possibilitam 

grandes descobertas”, afirma. “Guimarânia já está exportando talentos para o futebol 

profissional de outros estados”, comemora o vice-prefeito, referindo-se a um atleta do 

município que, descoberto nos campeonatos municipais, foi recentemente contratado pelo 

Internacional de Porto Alegre (RS). 

 

Ana Cristina Santos  

Foto: Aldo Dias  

Ascom - Ministério do Esporte 
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Jovem do Segundo Tempo ingressa na Marinha rumo aos Jogos Mundiais Militares 

e Olimpíadas – 2016 

28/07/2009, 12:41 

 

Kleber Carlos dos Santos, 18 anos, é o primeiro estudante 

beneficiado pelo Programa Segundo Tempo em parceria 

com o Ministério da Defesa a seguir carreira militar. O 

jovem, filho de pai mestre de obras e de mãe dona-de-

casa, mora em Santa Maria (DF) e ingressa nas Forças 

armadas a partir de agosto, como marinheiro da Marinha do Brasil. A realização 

profissional vem acompanhada de um sonho: representar o Brasil como atleta velocista 

nos Jogos Mundiais Militares de 2011 e nos Jogos Olímpicos de 2016.  

Talento esportivo Kleber tem de sobra. Ao ingressar na Marinha, o futuro soldado levará 

em sua bagagem medalhas e troféus conquistados em competições locais e regionais nos 

últimos três anos, títulos que apresenta com muito orgulho. De 23º lugar na Volta do Lago 

na Ultra Maratona da Caixa, em 2007, um ano depois Kleber passou, a campeão na 

categoria amador e 10º colocado na categoria geral elite. A disputa reuniu 3.700 atletas 

entre corredores de sete países e do Brasil. Este ano, o atleta que desde os 15 anos de 

idade participa do Segundo Tempo foi o vice-campeão da prova.  

“A seriedade e a disciplina militar que vivenciei durante os três anos no Programa 

Segundo Tempo e a chance que tive de entrar para o atletismo foram motivadores para 

essa mudança em minha vida”, justifica Kleber, ao afirmar que esta é apenas sua primeira 

fase de carreira. “Depois de ingressar farei concurso interno, porque quero alçar outros 

patamares”, planeja.  

O núcleo de atendimento no qual Kleber recebeu reforço escolar e alimentar e a prática 

esportiva funciona no Centro de Instrução e Adestramento da Marinha (Ciab). A unidade, 

tida como referência na prática do atletismo, atende a 200 estudantes do programa de 

inclusão social do Ministério do Esporte.  

Uma equipe composta por 40 jovens, com idade entre sete e 17 anos, que sinalizaram 

potencial esportivo para o atletismo, foi montada e os atletas passaram a fazer 

treinamentos intensivos, voltados para o alto rendimento. Os esportistas são monitorados 

pelo sargento Djalma Carvalho. “A idéia desse trabalho é preparar além de Kleber, todos 

os atletas para os Jogos Mundiais Militares para as olimpíadas de 2016”, informa o 

técnico.  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Os estudantes do Segundo Tempo já estão federados, o que significa dizer que já são 

atletas do alto rendimento. Recentemente eles foram convidados pela presidente da 

Confederação Brasileira de Atletismo, a ex-atleta Carmen Silva, para participarem de 

várias competições. “A estratégia é conseguir que eles sejam ranqueados”, explica 

Carvalho.  

 

Exemplo a ser seguido  

Determinado em seguir o exemplo de Kleber, o estudante Caíque Braga, 15, não disfarça 

a emoção quando o assunto é ingressar nas Forças Armadas e representar o Brasil como 

militar nos Jogos da Paz (Jogos Mundiais Militares). Filho de pai motorista de ônibus e de 

mãe acompanhante de idosos, Caíque é contemplado pelo Segundo Tempo e integra a 

equipe do Ciab de atletismo. “É tudo o que eu mais quero na vida. Ser militar e ser um 

atleta que defenderá o Brasil no mundo”, afima. 

 

Treinamentos de esporte de base  

Apesar de se tratar de jovens contemplados pelo programa de inclusão, os meninos do 

Segundo Tempo encaram treinamentos voltados para o esporte de base. De segunda a 

quinta-feira, eles enfrentam quatro horas diárias de treinamentos, sempre de segunda a 

quinta-feira. A ação desenvolvida inclui educação técnica esportiva, tiro (trabalho de 

velocidade) e trabalho de base (resistência). “Em breve, Brasília vai revelar, além de 

Kleber e Caíque, mais quatro atletas do Segundo Tempo”, anuncia o sargento Carvalho.  

De acordo com o secretário Nacional de Esporte Educacional, Júlio Filgueira, a história de 

Kleber e Caíque mostra que o Segundo Tempo está cumprindo plenamente seu papel. 

“De um lado, garantindo o acesso a milhares de crianças e adolescentes, ao esporte e ao 

lazer. De outro, oportunizando àqueles jovens que vislumbrem no esporte a oportunidade 

de seguir adiante, se desenvolvendo como atletas”, explica. E conclui: “o exemplo de 

Kleber seguramente irá inspirar jovens que, se não forem seguir carreira como atletas 

seguramente seguirão como cidadãos melhores”.  

 

Carla Belizária  

Foto: Aldo Dias  

Fotografia: Caíque Braga (esquerda), sargento Carvalho e Kleber dos Santos (direita).  

Ascom – Ministério do Esporte  
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Calendário Desportivo Nacional CDN - superposição de eventos importantes em 

datas e locais 

28/07/2009, 15:52 

 

A Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento - SNEAR do Ministério do 

Esporte - ME, entende que a programação de eventos desportivos a serem 

promovidos ou deles participarem as Entidades Nacionais de Administração do Desporto - 

(Associações/Confederações e Federações Nacionais) devem estar reunidos em um 

único documento, denominado Calendário Desportivo Nacional - CDN, para que não haja 

superposição de eventos importantes em datas e locais coincidentes.  
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