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Crias do Programa Segundo Tempo sobem ao pódio no Nacional de Canoagem da 

República Tcheca 

03/10/2008, 16:36 

 

Dois estudantes, filhos de pais trabalhadores rurais 

volantes (ex-bóias frias), cujo talento para canoagem foi 

descoberto no Programa Segundo Tempo Navegar de 

Ribeirão Claro (PR), trouxeram esta semana da República 

Tcheca cinco medalhas conquistadas no campeonato, na 

cidade de Tyn Nad Vitavou. A disputa reuniu atletas de 35 países. Fábio Figueiredo, 23, 

foi ouro no K1- mil metros e bronze no K1- 500 metros. Enquanto dupla, Fábio e o 

canoísta Leandro Prado, 24, conquistaram duas pratas no K-2 nos mil e 2 mil metros, 

além do bronze na categoria K-4 misto  

Ao retornarem à Ribeirão Claro, Fábio e Leandro foram recebidos como heróis. Mais que 

isso, eles servem de inspiração para cerca de 200 crianças do Programa Segundo Tempo 

Navegar que funciona em parceria com a Prefeitura Municipal. Foi neste mesmo núcleo 

de atendimento, localizado no Balneário da Cachoeira e onde são reunidos os alunos 

interessados em continuar a prática esportiva depois do aprendizado no Navegar, que 

Fábio e Leandro ainda garotos ingressaram e abandonaram de vez o trabalho no campo. 

Na época os garotos que estavam com o estudos bastante atrasados, passaram a se 

dedicar exclusivamente à pratica esportiva e a escola.  

Leandro Prado concluiu o ensino médio e pretende em breve cursar faculdade de 

Educação Física. Atualmente, o atleta além de se dedicar aos treinamentos, também 

exerce a função de instrutor de canoagem no mesmo núcleo do Segundo Tempo onde 

aprendeu a navegar ensinando a modalidade às crianças do programa de inclusão social 

do Ministério do Esporte. “Atualmente a parceria está em fase de renovação, mas nem 

por isso deixamos de treinar”, revela, ao defender que o esporte “é a vida de todas as 

crianças carentes atendidas”.  

Não faltam títulos na carreira esportiva de Leandro. Além de campeão paranaense em 

2006, foi vice no brasileiro de Junior USP-2006 e atual campeão do brasileiro de 

canoagem maratona, de cinco e 30 quilômetros.  

Fábio, por sua vez, está finalizando o ensino médio. “Ainda não decidi se vou cursar 

faculdade, mas estou determinado prestar concurso público e seguir carreira de Policial 

Rodoviário sem abandonar a canoagem”, afirma. Ele destaca que, agora, a prioridade do 
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treinamento dos ex-alunos do programa Segundo Tempo é participar do Campeonato Sul-

Americano. “A seletiva será dias 21 e 22 de novembro, na Arraia da USP e acontece 

geralmente com a participação de seis atletas, em barcos duplos ou individuais”, finaliza.  

 

Carla Belizária  

Ascom – Ministério do Esporte  
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Capacitação interna da SNEE aprimora atendimento do programa Segundo Tempo 

13/10/2008, 12:00 

 

Com a necessidade de capacitação permanente, os 

funcionários da Secretaria Nacional de Esporte 

Educacional (SNEE) do Ministério do Esporte, participaram 

na sexta-feira (10/10) da abertura do 1º Módulo de 

Capacitação da SNEE, no bloco A da Esplanada dos 

Ministérios, em Brasília.  

“Apresentação do Programa Segundo Tempo – Retrospectiva e Perspectivas”, foi o tema 

de abertura do módulo, apresentado pelo secretário Nacional de Esporte Educacional do 

Ministério do Esporte, Julio Filgueira.  

O secretário salientou que a capacitação permite que a secretaria faça a reflexão dos 

trabalhos realizados. “Esta iniciativa permitirá a discussão e o planejamento do trabalho 

em cada área da secretaria. Ela funcionará em forma de diálogo, em que todos os 

funcionários podem sugerir temas que poderão ser debatidos”.  

O primeiro objetivo do módulo é apresentar aos servidores os processos, metas e as 

diretrizes do ministério e da secretaria. Júlio Filgueira explica que o segundo é permitir 

que cada área faça uma retrospectiva acerca da sua atuação com vista ao planejamento 

do próximo biênio 2009/2010.  

Na sua apresentação, o secretário falou sobre a Política Nacional do Esporte, em que a 

SNEE está encaixada no primeiro eixo, Inclusão Social, em que o seu carro chefe, o 

Segundo Tempo está em conjunto com os programas Pintando a Liberdade, Pintando a 

Cidadania e Esporte e Lazer da Cidade.  

Julio Filgueira também aproveitou a oportunidade para apresentar a nova identidade 

visual do programa Segundo Tempo. O principal programa do governo federal na área de 

inclusão social esportiva.  

No total, serão tratados 11 temas durante os meses de outubro e dezembro de 2008. Eles 

serão debatidos a cada 15 dias de manhã ou à tarde. Os temas específicos serão 

discutidos e refletidos primeiramente pelas áreas da secretaria, durante o decorrer da 

semana, e se desdobrarão na apresentação para as demais áreas nos encontros. 

 

Confira os temas que serão debatidos:  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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 Integração dos processos de implementação, Operação e Análise técnica da prestação 

de contas 

 Acompanhamento da Execução dos Convênios 

 Diretrizes Pedagógicas do Programa Segundo Tempo 

 Ação Funcionamento de Núcleos 

 Recursos Incentivos – Projetos CONANDA e Lei de Incentivo Fiscal 

 Aparato Normativo Vigente (IN STN 01/97, Decreto 6.170/07 e PI 127/08) 

 Oficinas de Padronização dos Procedimentos de Acompanhamento dos Convênios do 

Programa Segundo Tempo 

 Projetos Especiais do Programa Segundo Tempo e Eventos De Esporte Educacional 

 Políticas Públicas de Juventude/Resoluções da Conferência Nacional de Juventude 

 Orientações dos Órgãos de Controle (Controle Interno do ME e CGU) 

 Organograma, fluxograma e rotinas administrativas da SNEED 

 Oficina de Planejamento Estratégico para 2009. 

 

Breno Barros  

Foto: Aldo Dias  

Ascom - Ministério do Esporte 
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Estudantes do interior paulista curtem Dia da Criança com uma semana de diversão 

14/10/2008, 10:00 

 

A semana recheada de muita alegria e recreação marcou 

as comemorações do 12 de outubro, de 18 mil estudantes 

do Programa Segundo Tempo que moram em 16 cidades 

do interior paulista. A iniciativa foi da Ong-Oscip Pra Frente 

Brasil, entidade parceira que proporcionou a oportunidade 

para que cada menino e menina pudessem curtir com mais intensidade e segurança o 

seu dia, reforçando, acima de tudo, a importância de brincadeiras na manutenção de uma 

infância saudável por meio do esporte de inclusão.  

Na hora de aguçar a fantasia das crianças, houve criatividade de sobra. Personagens 

infantis, palhaços e brinquedos não faltaram. Pintura de rosto, cama elástica, balão pula-

pula, piscina de bolinhas, projeção de filmes, apresentação de danças, gincanas, 

passeios, torneios multiesportivos e atividades recreativas foram acrescentados a rotina 

dos núcleos onde o basquete é um dos focos principais da prática esportiva.  

Além do reforço escolar e alimentar, o programa também oferece aos beneficiados outras 

modalidades esportivas como: futebol, handebol, vôlei, xadrez, capoeira, recreação, 

gincanas, passatempo, e o Cantinho da Criança, espaço dedicado a explorar a 

criatividade por meio da pintura, desenhos e redações.  

Antecipar e ampliar a festa do Dia das Crianças com a oferta de atividades diferenciadas 

também foi uma ação estratégica. A atividade permitiu que as crianças do programa de 

inclusão social do Ministério do Esporte pudessem também comemorar a data no último 

domingo, com seus familiares. “Foi uma forma de lhes proporcionar recreação e ao 

mesmo tempo homenageá-las”, justifica Karina Valéria Rodrigues, coordenadora geral da 

entidade e ex-atleta da seleção feminina de basquete da Argentina.  

A comemoração de datas importantes do calendário nacional faz parte da programação 

cultural e pedagógica da Pra Frente Brasil como forma de reforçar a cidania e o orgulho 

de ser brasileiro em cada estudante do Segundo Tempo. “Além das atividades do Dia das 

Crianças, a entidade já está preparando a programação de Natal, que também será 

desenvolvida em todos os núcleos onde a entidade atua”, informa Bruno Zalla Fosco, 

secretário administrativo da Ong.  

As cidades paulistas contempladas na parceria são: Artur Nogueira, Jaguariúna, Pedreira, 

Conchal, Holambra, Morungaba, Marília, Sumaré, Iracemápolis, Taboão da Serra, Santo 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Antônio de Posse, Itaquaquecetuba, Batatais, Ibaté, Tuiuti e Itapira. As unidades da Bola 

Pra Frente contam com estrutura completa para desenvolver a prática esportiva, o lazer e 

a recreação aos estudantes na faixa etária de 7 a 18 anos. O Ministério do Esporte 

oferece, ainda, gratuitamente, o uniforme e o material esportivo.  

 

Carla Belizária  

Ascom – Ministério do Esporte  
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Equipe do Segundo Tempo conquista 151 medalhas em campeonatos 

internacionais de Taekwondo 

16/10/2008, 11:20 

 

Nos núcleos do Segundo Tempo em Bom Jesus da Lapa, 

na Bahia, o esporte que mais chama a atenção das 

crianças é o Taekwondo. A luta já virou tradição. Tanto que 

um grupo de 40 crianças dos núcleos participou, em São 

Paulo, do Campeonato Brazil Open Mundial de Duplas e o 

Intercontinental de Taekwondo. A equipe voltou das competições com 28 medalhas de 

ouro, 27 de prata e 33 bronze no Intercontinental e 29 de ouro, 22 de prata e 12 de bronze 

no Mundial de Duplas.  

Em Bom Jesus da Lapa, o convênio do Segundo Tempo é uma parceria do Ministério do 

Esporte com a prefeitura municipal, com o apoio do governo estadual e atende 2 mil 

crianças de 7 a 17 anos em 10 núcleos.  

O coordenador-geral do convênio do Segundo Tempo na cidade baiana, Valdemir 

Teixeira de Araújo, salienta que, além da inclusão social, as atividades esportivas 

proporcionam uma nova realidade para as crianças. “Muitos não têm condições de saírem 

das suas cidades, e graças ao esporte, como aconteceu nos campeonatos em São Paulo, 

eles puderam conhecer e trocar experiências com crianças de outros estados brasileiros e 

até do mundo”.  

Para Cláudio Matheus Leite Costa, 12, faixa vermelha no Taekwondo, que conquistou 

seis medalhas, três de ouro e três de bronze, nos Campeonatos, diz que tudo o que ele 

sabe sobre o esporte ele aprendeu no Segundo Tempo. “Desde que eu entrei no Segundo 

Tempo eu prático o Taekwondo. Tenho treinos três vezes por semana. Eu não falto 

nenhum dia”.  

O irmão de Cláudio, Set Hudson Leite Costa, 15, tem paralisia cerebral e é também faixa 

vermelha. Ele conquistou sete medalhas nos campeonatos, seis de ouro e um de bronze. 

O jovem diz que adorou conhecer São Paulo e se integrar com atletas de outras culturas. 

“O que mais gostei foi o passeio, conhecer outro lugar e outras pessoas. Conhecer 

crianças de outros países e estados diferentes”.  

Apesar do Taekwondo ser o carro-chefe do convênio, as crianças também têm a 

oportunidade de praticar outras modalidades esportivas, como: futebol, futsal, handebol, 

basquetebol, voleibol, futevôlei e fut-tênis (tênis jogado com os pés).  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Valdemir ressalta que nos núcleo do Segundo Tempo, além dos esportes, os alunos têm 

de estudar. “O que é mais cobrado aqui no núcleo são as notas das crianças na escola. 

Elas também ficam preocupadas com o desempenho escolar, porque se tirarem nota 

baixa, elas participam das aulas de reforço no mesmo horário do treino. Com isso, elas 

não podem participar dos treinos do Taekwondo”, diz.  

 

Breno Barros  

Ascom - Ministério do Esporte  
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Segundo Tempo começa a atender 12 mil crianças no interior do Goiás 

17/10/2008, 12:50 

 

Nesta semana foi lançado em Goiânia o programa de 

inclusão de crianças em áreas de risco social, Segundo 

Tempo, do Ministério do Esporte. O convênio é uma 

parceira entre o Governo Federal e a Agência Goiana de 

Esporte e Lazer (Agel), do estado do Goiás. O programa 

atenderá cerca de 12 mil crianças e adolescentes, matriculadas nos ensinos fundamental 

e médio de escolas públicas, são 60 núcleos em 57 cidades do interior.  

O objetivo do projeto é colaborar para a inclusão social e ser um instrumento de 

educação, esporte e lazer para contribuir com o desenvolvimento de crianças e jovens de 

7 a 17 anos. No período das férias escolares, o projeto terá continuidade e oferecerá 

atividades diferenciadas, como colônia de férias, passeios culturais, palestras, gincanas, 

entre outras.  

De acordo com Talles Barreto, presidente da Agel, o projeto terá grande impacto social. 

“O Segundo Tempo é um projeto que, por meio do esporte, contribui para a formação de 

cidadãos. Uma maneira de oferecer educação em tempo integral as nossas crianças, por 

meio de um convênio com o Ministério do Esporte. Contribuirá no desenvolvimento das 

crianças em termos de saúde, educação e lazer, além de um meio para revelar talentos”, 

diz.  

As atividades serão realizadas em horários do contra-turno do período escolar, com 

esportes coletivos e individuais. As crianças também receberão uniformes, produzidos 

pelo programa Pintando a Liberdade do Ministério do Esporte, além de material esportivo 

e lanche. Estão envolvidos cerca de 240 profissionais, sendo que cada núcleo conta com 

um coordenador, dois monitores e um pedagogo.  

 

Segundo Tempo  

O Segundo Tempo promove o acesso a atividades esportivas e reforço escolar e 

alimentar a crianças e adolescentes matriculados no ensino fundamental e médio, 

exposto a riscos sociais. As atividades são desenvolvidas no período oposto ao ensino 

regular nos espaços físicos comunitários ou escolares, tendo como enfoque principal o 

esporte educacional.  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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O Segundo Tempo funciona por meio de parcerias firmadas entre o Ministério do Esporte 

e os Governos Estaduais e Municipais, Organizações Não-Governamentais e entidades 

nacionais, públicas ou privadas, sem fins lucrativos.  

 

Breno Barros 

Foto: Imagem das crianças do núcleo piloto do S.T  

Ascom-Ministério do Esporte  
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Ministério do Esporte e Vale vão detectar talentos esportivos no Pará 

17/10/2008, 17:40 

 

Oferecer educação formal, esportiva e profissionalizante à população de Tucumã, no 

Pará, é o objetivo da primeira “Estação Conhecimento - Núcleo de Desenvolvimento 

Humano e Econômico” inaugurada nesta sexta-feira (17/10) pela mineradora Vale. O 

evento contou com a participação do secretário Nacional de Esporte Educacional, Júlio 

Filgueira, e o secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Djan Madruga, 

representando o Ministério do Esporte. 

Um dos objetivos do programa é detectar talentos esportivos por meio de parceria com o 

Ministério do Esporte, Confederação Brasileira de Atletismo, Confederação Brasileira de 

Judô e a Confederação Brasileira de Natação. O público-alvo são jovens entre sete e 19 

anos. 

Na área de esportes, serão oferecidas aulas de natação, judô, atletismo e futebol. Os 

talentos esportivos que atingirem índice nacional de desempenho serão encaminhados 

para centros regionais de treinamento. À medida que atingirem índices internacionais, 

serão transferidos para o Centro de Excelência Esportiva, que será construído no Rio de 

Janeiro. Os atletas terão acompanhamento profissional de uma equipe multidisciplinar de 

médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, professores de educação física e 

assistentes sociais.  

 

Inclusão Social  

As crianças que não forem detectadas como talento esportivo poderão praticar atividades 

físicas por meio do programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte.  

A unidade de Tucumã é a primeira de uma série de 31 núcleos a serem construídos até 

2010 nos estados do Maranhão, Minas Gerais e Espírito Santo, além do Pará, 

beneficiando 31 mil crianças e adolescentes. A criação do primeiro núcleo contou com a 

consultoria do ex-atleta medalhista olímpico no atletismo, Conceição Geremias. 

 

Ascom - Ministério do Esporte   
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Programa Segundo Tempo é apresentado na 18ª Reunião de Cúpula Ibero-

americana 

29/10/2008, 15:00 

 

A proposta é coordenar políticas públicas e ações dirigidas à inclusão social dos jovens 

em 23 nações. Ministros de países ibero-americanos responsáveis pela área da 

juventude, entre eles, o ministro do Esporte do Brasil, Orlando Silva, vão propor aos 

chefes de Estado e de governo reunidos na 18ª Cúpula Ibero-Americana, um plano de 

cooperação e integração da juventude, no encontro que acontece de 29 a 31 de outubro, 

na capital San Salvador, em El Salvador.  

A cúpula deste ano debaterá temas relacionados ao Esporte como instrumento de 

desenvolvimento e paz. Na oportunidade, o Segundo Tempo, programa de inclusão social 

do Ministério do Esporte do Brasil será apresentado no encontro que reúne presidentes 

da República de 23 nações entre Portugal, Espanha e países da América.  

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou sua participação e deve chegar a San 

Salvador por volta das 23h de hoje, acompanhado do ministro Orlando Silva, do ministro 

das Relações Exteriores, Celso Amorim, e titulares de outras pastas.  

Na cúpula do ano passado, em Santiago do Chile, 2008 foi declarado Ano Ibero-

Americano da Juventude. Cerca de 150 milhões de jovens vivem nos 22 países de língua 

portuguesa e espanhola da América Latina e Europa, que integram a comunidade ibero-

americana. Iniciativas e acordos em favor da juventude costumam constar nas 

declarações finais do encontro anual de líderes latino-americanos e europeus.  

A conferência ibero-americana foi lançada em 1991, por sugestão espanhola, como parte 

das comemorações pelos 500 anos do chamado Encontro de Dois Mundos – seu 

calendário inclui reuniões ministeriais preparatórias e uma cúpula anual de chefes de 

Estado e de governo. O objetivo central dessa aproximação é impulsionar a cooperação, 

a coordenação de posições e a solidariedade entre as nações ibero-americanas.  

Integram a comunidade ibero-americana Brasil; Argentina; Bolívia; Chile; Colômbia; Costa 

Rica; Cuba; Equador; El Salvador; Espanha; Guatemala; Honduras; México; Nicarágua; 

Panamá; Peru; Paraguai; Portugal; Principado de Andorra; República Dominicana; 

Uruguai e Venezuela.  

 

Carla Belizária  

Ascom – ME 
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