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Estudantes pintam o Segundo Tempo em quadra esportiva para receber presente 

do Ministério do Esporte   

11/11/2005, 10:25 

 

Natal antecipado para cerca de 38 mil estudantes brasilienses. As 37 escolas públicas da 

zona urbana e rural de Sobradinho serão presenteadas às 16h de hoje (11/11) pelo 

Ministério do Esporte com a doação de 62 mesas de tênis de mesa. A entrega do 

equipamento, com raquetes e bolas para prática do esporte mais conhecido como ping-

pong, será feita pelo ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, no Centro Educacional 02 da 

cidade satélite.  

A distribuição das mesas acontece durante a cerimônia de lançamento do Programa 

Segundo Tempo para mais 2,7 mil alunos carentes da região. A mais nova unidade de 

atendimento do programa passa a funcionar no próprio CED-02 e traz a parceria do 

Projeto João Dias Missão Saúde, da Federação Brasiliense de Kung Fu.  

A comunidade estudantil prepara uma grande festa para a chegada do Segundo Tempo. 

A primeira ação foi dar cara nova à quadra poliesportiva da escola. O local ganhou pintura 

de cores vibrantes e foi transformada em uma logomarca gigante do programa. Foram 

reproduzidos os desenhos do lápis e da bola, reforçando que o esporte e a educação 

estão no mesmo time. Além de demonstrações esportivas de kung fu, estão programadas 

apresentações de hip hop e de swing baiano pelos estudantes.  

As mesas de tênis de mesa que o ministro Agnelo distribuirá às escolas de Sobradinho 

foram produzidas por detentos da Colônia Penal Agrícola da cidade de Piraquara, no 

Paraná. Os presos participam do Programa Pintando a Liberdade, outra ação do 

Ministério do Esporte. Ao trabalharem nas fábricas de produção de material esportivo, 

onde fabricam bolas, sacolas, uniformes, redes e bandeiras. Além de adquirir uma 

profissão, os internos recebem por produção e ainda têm, a cada três dias trabalhados, 

um dia reduzido da pena.  

No Brasil o Ministério do Esporte mantém cerca de 70 unidades de produção do Pintando 

a Liberdade em mais de 30 penitenciarias de todo Brasil. São 13 mil presos produzindo 

quase 1,2 milhão de itens esportivos que são doados a escolas e ao programa Segundo 

Tempo, que contempla, atualmente, um milhão de crianças carentes em todo o país.  

 

Carla Belizária 
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Novo núcleo do Segundo Tempo recebe 400 estudantes, filhos de catadores de lixo   

11/11/2005, 19:03 

 

Dia de muita festa no Clube da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal 

(Apcef). O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, lança às 10 horas deste sábado (12/11) o 

Segundo Tempo para cerca de 400 estudantes carentes, moradores da Vila Planalto e da 

cidade satélite de São Sebastião. A maioria dos contemplados são filhos de catadores de 

lixo que passam a ter, no período oposto ao que estudam, prática esportiva, reforço 

escolar e alimentar gratuitos.  

As crianças contempladas na parceria do Ministério do Esporte com a Apcef serão 

atendidas em duas unidades de atendimento: o Clube Apcef, no Setor de Clubes Sul e o 

Clube do Pato, em São Sebastião. Para a solenidade de amanhã, os jovens beneficiados 

pelo Segundo Tempo programaram diversas atividades, como demonstrações esportivas 

de capoeira e danças árabe e country e apresentação de capoeira.  

As crianças beneficiadas são estudantes do Centro de Ensino Fundamental Planalto e do 

Centro de Ensino Fundamental do Bosque. O critério adotado para a contemplação no 

programa de inclusão social do Ministério do Esporte foi ter maior dificuldade de 

aprendizagem na escola, menor renda familiar e não participar de programas sociais.  

 

Carla Belizária 
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Estudantes do Segundo Tempo participam de Conferência Internacional da 

Juventude   

14/11/2005, 09:09 

 

Cerca de 60 jovens de mais de 18 países estarão reunidos no Brasil, entre os dias 13 e 

18 de novembro de 2005, para a II Conferência Internacional de Cidadania Global e 

Juventude. A realização do evento é da organização não-governamental Plan 

Internacional, com sede em Pernambuco. Jovens da Albânia, Brasil, Canadá, Colômbia, 

Equador, Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Holanda, Honduras, Noruega, Panamá, 

República Dominicana, Ruanda, Senegal e Togo vão mostrar suas histórias, tradições e 

experiências.  

O encontro terá a participação de jovens de 14 a 18 anos dentre os 27 países onde a Plan 

atua. Thais Guimarães, 14 anos, estudante do Segundo Tempo, moradora do bairro Posto 

Ipê, em Luziânia (GO) e Luiz Carlos de Alencar Ribeiro, 16 anos, morador do bairro 

Marajó, em Valparaízo (GO) participam do evento que acontecerá no Centro de 

Treinamento da Confederação Nacional de Trabalhadores da Indústria, localizado em 

Luziânia (GO).  

Alunos da Escola das Nações participam voluntariamente da Conferência. Como a 

maioria são filhos de diplomatas e falam outros idiomas, esses estudantes irão colaborar 

na troca de informações, na realização de oficinas e outras atividades lúdicas. Thais 

Guimarães está ansiosa para retratar sua experiência dentro do Segundo Tempo. “O 

esporte mudou toda a minha vida. Antes, não tinha amigos. Agora, tenho de sobra”, 

revela.  

O passatempo de Luiz Carlos antes de freqüentar o Segundo Tempo era assistir 

televisão. Agora, ao praticar basquete, ele até cresceu, passando de 1,72 m para 1,78 m. 

E mais: com a boa forma física adquiriu mais disposição para estudar. “Sempre fui um 

bom aluno, mas meu rendimento escolar evoluiu bastante graças ao reforço escolar 

oferecido no programa”, conta.  

Durante a Conferência, uma rede de computadores estará disponível para todos 

participantes. A meta é viabilizar, por meio da internet, o contato com outros jovens de 

diferentes países onde a Plan atua e que não poderão estar na Conferência.  

A programação do evento inclui, no último dia de atividades, uma visita ao Espaço do 

Servidor, na Câmara dos Deputados, onde acontecerá uma exposição de trajes e 

instrumentos típicos. Estarão presentes representantes de embaixadas de países como 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Albânia, Canadá, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Holanda, 

Honduras, Noruega, Panamá, República Dominicana, Ruanda, Senegal e Togo, além de 

escolas, ONGs, Ministério do Esporte, Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Frente 

Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, entre outros.  

O que é a Plan - É uma Organização Não-Governamental humanitária internacional que 

há mais de 65 anos trabalha em 60 países do mundo, com recursos arrecadados em 15 

países doadores. A entidade mantém parcerias famílias, comunidades, municípios, 

organizações governamentais e não-governamentais para motivar o desenvolvimento 

comunitário centrado na criança e no adolescente.  

Há sete anos no Brasil, a Plan desenvolve projetos nas áreas de Saúde, Educação e 

Direitos das Crianças junto às comunidades de Itaqui-Bacanga e Cidade Olímpica em São 

Luís e no município de Codó, ambas no Maranhão e em Pontezinha e Ponte dos 

Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco beneficiando mais de 45 mil 

famílias.  

 

Carla Belizária 
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