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Programas levam ação social do Ministério do Esporte para a Alemanha 

 01/06/2006, 18:30

 

Além da beleza do nosso futebol pentacampeão, neste ano de Copa do Mundo o Brasil 

também leva para a Alemanha a experiência de inclusão social e de geração de emprego 

e renda praticados em todo o país pelos programas Pintando a Cidadania e Pintando a 

Liberdade, do Ministério do Esporte. A convite da prefeitura de Munique, uma comitiva 

formada por dois técnicos do Ministério do Esporte e 60 integrantes da Fundação de 

Amparo ao Menor de Feira de Santana, na Bahia (Famfs) seguiram nesta quinta-feira 

(1º/06) para a Europa para participar de uma feira na cidade alemã que contará com 

representação de todos os países participantes da Copa do Mundo 2006.  

O diretor do Pintando a Liberdade/Cidadania no Ministério do Esporte, Gerêncio Nelcyr de 

Bem, e o coordenador do programa na Bahia, Jonas Leite, levam a Munique quase 600 

bolas de basquete, handebol, futebol, futsal e vôlei, além de camisetas, bonés, redes das 

cinco modalidades, uniformes, bolsas e sacolas esportivas. Também vai na bagagem da 

equipe uma mini pista de atletismo de três raias. A pista, montada em placas, é fabricada 

pelo Pintando a Liberdade na Famfs com restos reciclados de borracha de pneus, doados 

pela Pirelli. A Fundação de Amparo ao Menor de Feira de Santana é uma das mais 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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importantes parceiras do Ministério do Esporte no país e desenvolve atividades através de 

outros programas sociais do ministério, como o Segundo Tempo.  

Os materiais serão expostos na feira em Munique, em um stand de 600 m² cedido pela 

prefeitura local. As passagens aéreas dos técnicos do Ministério do Esporte também 

foram oferecidas pela prefeitura da cidade da Baviera alemã. A feira acontece entre os 

dias 2 e 16 de junho.  

 

Feira de Santana na Alemanha  

Cerca de 60 pessoas de Feira de Santana (BA), entre jovens jogadores de futebol, 

participantes de um coral, de uma banda marcial e monitores, também estão a caminho 

da Alemanha. Além da feira em Munique, eles participarão da Copa Comunitária de Street 

Football (futebol de rua), disputada na cidade entre os dias 1º e 11 de junho. 

 

Munique  

A cidade alemã, ao sul do país, é a capital do estado da Baviera. Um dos destaques da 

Copa do Mundo 2006, o Estádio Olímpico de Munique será palco do primeiro jogo da 

Copa, no dia 9 de junho, entre a seleção da casa e a da Costa Rica. O Brasil jogará na 

cidade no dia 18, contra o selecionado da Austrália, no Fifa World Cup Stadium. 

 

Ascom-Ministério do Esporte  
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Ministro do Esporte lança Programa Segundo Tempo em Tanabi 

02/06/2006, 18:00 

 

O município de Tanabi (SP) irá inaugurar, neste sábado (03/06), cinco núcleos do 

Programa Segundo Tempo que atenderão mais de mil crianças e jovens. O ministro do 

Esporte, Orlando Silva Jr., estará presente no ato. Desenvolvido pelo Ministério do 

Esporte em parceria com a prefeitura municipal, o Programa Segundo Tempo irá oferecer 

a prática de basquete, vôlei, futebol campo, handebol, tênis de mesa, xadrez e capoeira, 

além de reforço alimentar e escolar. 

O primeiro compromisso do ministro na região será em São José do Rio Preto. Às 9h, 

Orlando Silva Jr. estará reunido com o prefeito, Edinho Araújo, no Mercado Municipal. 

Entre os assuntos do encontro, está a parceria do Ministério com a prefeitura no 

Programa Segundo Tempo.  

Às 11h30, o ministro estará em Tanabi para ato na Praça João de Melo Macêdo. Ele será 

recepcionado pelas crianças beneficiadas pelo Programa Segundo Tempo e por 

lideranças locais. Estão previstas apresentações de teatro e de ginástica rítmica pelos 

jovens contemplados.  

Os núcleos do Programa Segundo Tempo em Tanabi estão distribuídos em três escolas 

municipais, uma quadra de esporte e no estádio municipal. A meta da Prefeitura é de, em 

breve, implantar as modalidades de ginástica rítmica e de natação para os alunos do 

programa.  

 

Rafael Brais de Castro  

Ascom - Ministério do Esporte  
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Tanabi (SP) recebe com festa Programa Segundo Tempo 

06/06/2006, 18:00 

 

Cerca de 500 crianças de Tanabi (SP) prepararam uma grande festa para receber o 

ministro do Esporte, Orlando Silva Jr., no lançamento do programa Segundo Tempo na 

cidade. O evento, que aconteceu no sábado (03/06), na praça João de Melo Macedo, 

oficializou as atividades do programa, que foram iniciadas há pouco mais de um mês e 

que atendem, ao todo, mil jovens dos bairros Coohab, Jardim Centenário, Covazzi e 

NovaTanabi. O Segundo Tempo oferece atividades esportivas de basquete, vôlei, futebol 

campo, handebol, tênis de mesa, xadrez e capoeira, além de reforço alimentar e escolar.  

Durante o ato, jovens e adolescentes de Tanabi fizeram da praça lotada um palco onde 

realizaram apresentações de teatro e de ginástica rítmica para uma platéia de centenas 

de jovens atendidos pelo Segundo Tempo e da comunidade em geral. Participaram do 

evento o prefeito de Tanabi, José Francisco de Mattos Neto, o deputado federal Jamil 

Murad (PcdoB/SP), prefeitos de cidades vizinhas e representantes da educação.  

Segundo o ministro Orlando Silva Jr., o Segundo Tempo tem uma importante função 

social para a juventude. Para ele, o programa, cada vez mais, vai se espalhar pelo Brasil. 

“Trazemos para Tanabi o que há de melhor no Ministério do Esporte. Sabemos que a 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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educação, com o complemento do esporte, é fundamental para construirmos um país 

melhor”, disse.  

O prefeito de Tanabi, José Francisco de Mattos Neto, agradeceu ao Ministério do Esporte 

pela inauguração de mais um programa que prima pela inclusão social de jovens. “Ações 

como essa não podem acabar. O ministro é um homem comprometido com a cidadania e 

Tanabi será uma trincheira nessa luta”, afirmou.  

 

Fora das ruas  

“Faço futebol e basquete na parte da tarde. Isso tira a gente das ruas e das más 

companhias”. Assim como afirmou Nelson Henrique Bellini, 13 anos, mais mil crianças de 

Tanabi encontram no esporte um complemento para o trabalho educativo. A meta da 

Prefeitura é que, em breve, sejam implantadas modalidades de ginástica rítmica e 

natação para os alunos da rede escolar. “Eu faço capoeira há quase um mês e estou 

gostando muito. Antes eu ficava na rua”, lembrou Israel Marcos dos Santos, 13 anos, que 

também participa do Segundo Tempo.  

 

São José do Rio Preto  

O ministro do Esporte esteve também em São José do Rio Preto, onde, na sede da 

prefeitura, assinou um termo de compromisso para a renovação do programa Segundo 

Tempo na cidade. Atualmente, o programa atende cerca de cinco mil crianças em 25 

núcleos espalhados pela cidade e poderá ser ampliado nos próximos meses.  

Para o prefeito Edinho Araújo, o contato de ministros com municípios é importante para 

que as ações idealizadas pelo governo federal sejam concretizadas. “Para atingir as 

pessoas, o governo precisa do apoio dos municípios e o Segundo Tempo é uma prova de 

que essa parceria é essencial”, declarou.  

 

Rafael Brais de Castro  

Ascom-Ministério do Esporte 
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Segundo Tempo auxilia no combate à exploração sexual infantil no Maranhão 

13/06/2006, 11:55 

 

O Programa Segundo Tempo torna-se reforço para livrar crianças carentes do perigo das 

ruas em Caxias, interior do Maranhão. E é por meio do atletismo (foto) e do compromisso 

social de coordenadores e monitores que esse público mirim aprende valores éticos e 

cidadania. Nessa lição, em parceria com o Juizado da Infância e da Juventude, o principal 

resultado está no combate à exploração sexual infanto-juvenil.  

Na cidade histórica, a escola Monsenhor Clóvis Vidigal, no bairro da Coohab, oferece 

educação integral a 200 estudantes contemplados na parceria com o Governo do Estado 

do Maranhão. Os jovens recebem do Ministério do Esporte, além da prática esportiva, o 

reforço escolar e alimentar gratuitos, no período oposto ao que estudam. Ocupando os 

jovens no seu tempo livre, o programa oferece atletismo, basquete, futsal, futebol de 

campo e danças populares como o axé music e o hip-hop.  

Através das aulas de atletismo, esporte de maior demanda no núcleo do Segundo Tempo 

em Caxias, o monitor Sinésio Santos da Silva Filho acompanha de perto os dramas 

vividos pelos jovens. Um deles é enfrentado por uma jovem de 13 anos. Ela foi procurada 

pela mãe, que mora no Pará, para ingressar na prostituição infantil. O apoio do Conselho 

Tutelar e a orientação do monitor foram decisivos para que ela escolhesse outro futuro.  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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A jovem não conhecia o pai e a união da família foi o grande argumento utilizado pelo 

professor para convence-la a seguir novos caminhos. "Sugeri que ela se apresentasse ao 

pai no Dia de Natal e pedisse uma bênção para seguir em frente", lembra Silva. A 

experiência deu certo e a jovem conta que as coisas mudaram para melhor. "Meu pai é 

casado e tem outros filhos. Mesmo assim, ele me abraçou, me abençoou e até me 

convidou para morar com ele", conta. "O Segundo Tempo faz com que a gente não tenha 

tempo para fazer coisa errada", revela.  

Ao acompanhar vários casos semelhantes, os monitores do programa decidiram trazer 

para dentro da escola o Juizado da Infância e da Juventude. O juiz Antônio Manoel 

Velozo ministra palestras sobre os mais variados temas e realiza reuniões com pais e 

alunos, enfocando o Estatuto da Criança e do Adolescente. O próximo passo, segundo 

ele, é criar um Júri Escolar com a simulação de julgamentos. Nele, crianças e 

adolescentes atuarão como advogados, juízes, réus e jurados, em causas cível, criminal, 

familiar, e outras. "A idéia é mostrar a essas crianças o preço que terão que pagar caso 

optem por um caminho errado", justifica o juiz.  

 

Rede de solidariedade  

O Programa Segundo Tempo integra uma rede, em Caxias, que reune representantes de 

vários segmentos da sociedade para combater a prostituição e o abuso infanto-juvenil. A 

idéia é investir nos jovens da cidade para plantar um futuro com mais perspectivas. A 

Gerência do Banco da Amazônia (Basa) é um dos novos parceiros locais do Programa. 

Com endosso do Juizado do Menor, o Basa quer promover a profissionalização de jovens 

com mais de 16 anos, patrocinando - com a oferta de equipamentos e matéria-prima - 

uma oficina de confecção de sacos plásticos. Os recursos da venda serão revertidos para 

o Segundo Tempo. Um dos investimentos dos ganhos será a realização de curso de 

modelo e de guias turísticos.  

 

Carla Belizária  

Ascom- Ministério do Esporte 
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Segundo Tempo pede aos parceiros agilidade nos processos de renovação 

19/06/2006, 11:20 

 

A Secretaria Nacional de Esporte Educacional do Ministério do Esporte (SNEED), 

responsável pelo Programa Segundo Tempo, pede atenção aos gestores de prefeituras 

municipais e de governos estaduais cujos convênios com o Programa Segundo Tempo 

encontram-se em fase de prestação de contas e renovação. Segundo informações da 

secretaria, para viabilizar o andamento dos processos é necessário que seja apresentada 

a documentação específica e fotos que comprovem a execução das atividades anteriores 

nos núcleos.  

A meta, de acordo com o secretário da SNEED, João Ghizoni, é evitar a falta de 

informação nos processos para que a tramitação não seja dificultada e para que o 

Departamento de Prestação de Contas possa aprová-los com mais rapidez.  

Segundo Ghizoni, é importante a clareza e objetividade neste momento. “Quesitos como a 

metodologia que será aplicada no projeto, justificativas sobre a forma de distribuição de 

crianças, grade horária, reforço alimentar oferecido e somatórias corretas de valores que 

integrarão o Projeto Básico do Plano de Trabalho facilitarão os trâmites e darão agilidade 

ao processo como um todo”, explica.  

As orientações sobre a elaboração dos processos de renovação estão disponibilizadas no 

site www.esporte.gov.br/segundotempo. O Ministério do Esporte também disponibiliza 

técnicos para outros esclarecimentos, orientações e informações pelo fone (61) 3429-

6820.  

 

Carla Belizária  

Ascom-Ministério do Esporte  
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Segundo Tempo do DF recebe doações da Campanha “Agasalhe uma Vida” 

21/06/2006, 14:33 

 

Depois de participar da campanha “Agasalhe 

uma Vida”, que arrecadou e distribuiu em todo o 

Distrito Federal mais de 100 mil peças de 

roupas, cobertores e agasalhos, o Grupamento 

dos Fuzileiros Navais de Brasília pôde também 

contar com o material. A unidade da Marinha, 

onde funciona um núcleo do Programa Segundo 

Tempo, foi contemplada com a doação de mil 

agasalhos que passam a aquecer cerca de 210 estudantes carentes moradoras da Vila 

Planalto e do Assentamento do Varjão atendidos no programa.  

A cerimônia de entrega aconteceu na última segunda-feira (19/06) e contou com a 

presença do secretário Nacional de Esporte Educacional do Ministério do Esporte, João 

Ghizone. “Ações com a campanha do agasalho são muito importantes porque solidificam 

ainda mais a ampla rede de solidariedade criada em torno do Programa Segundo Tempo. 

É uma honra contar com parcerias como estas”, agradeceu o secretário.  

As doações foram feitas pelos representantes do Serviço Social do Comércio (Sesc/DF) e 

da Rede Gasol de Combustíveis, os organizadores da campanha. Estudantes como 

Jéssica dos Reis ficaram emocionados ao receber o presente. A estudante conta que 

estava dividindo com dois irmãos um fino e desgastado edredon de solteiro. “Lá em casa 

são oito pessoas para dividir três cobertas. Agora com mais cobertores tudo ficará 

melhor”, comemorou.  

Franklin Batista, 12 anos, ganhou calças e blusa de frio. “Meu pai está desempregado e o 

salário da minha mãe nunca dá para comprar agasalho. Agora, com esses presentes, não 

vou mais passar frio, principalmente na hora de ir para a escola”, afirmou.  

O capitão-de-Mar-e-Guerra, Raimundo Camargos, assegura que ações como a da 

Campanha “Agasalhe uma Vida” vem ao encontro das atividades desenvolvidas pelo 

Programa Segundo Tempo. Para ele muita gente sente na pele as conseqüências da 

desigualdade social. “O Segundo Tempo supre boa parte dessa necessidade porque 

assegura às crianças a prática esportiva e reforço escolar e alimentar. Já a Campanha do 

Agasalho contribuiu com os objetivos do programa porque ajuda na melhoria da auto-

estima dos jovens e combate a exclusão”, ressalta o comandante.  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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O núcleo do Segundo Tempo nos Fuzileiros Navais de Brasília é uma parceria entre o 

Ministério do Esporte e o Ministério da Defesa. Entre as modalidades oferecidas no 

núcleo destacam-se: atletismo, futebol de campo, vôlei, futsal, handebol, corrida de 

orientação, natação, defesa pessoal, iatismo, tênis e escalada esportiva. O apoio inclui 

ainda transporte, assistência médico-odontológica e atividades sócio-culturais.  

 

Carla Belizária  

Ascom-Ministério do Esporte  
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Lula destaca Segundo Tempo na Semana Antidrogas 

22/06/2006, 10:05 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou na manhã desta quarta-feira (21/06), 

durante a cerimônia de abertura da 8ª Semana Nacional Antidrogas, em Brasília, a 

importância do programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, na missão de afastar 

jovens e adolescentes das drogas.  

Com o tema “Na prevenção, dividir responsabilidade é multiplicar resultados”, a Semana 

Nacional Antidrogas envolve várias atividades de combate às drogas em todo o país até o 

final de junho. O ministro Orlando Silva Jr. esteve no encontro, que foi realizado no Salão 

Nobre do Palácio do Planalto.  

Durante a cerimônia, o presidente Lula entregou prêmios para estudantes e profissionais 

vencedores de concursos de cartazes, jingle, fotografia e monografia sobre o tema e 

ressaltou o Segundo Tempo como ferramenta de prevenção às drogas. “O Orlando Silva 

sabe da responsabilidade do Ministério do Esporte que é ter um programa que atende 1,3 

milhões de jovens e adolescentes em todo o Brasil”, disse Lula.  

O tema da campanha deste ano tem como foco a prevenção nas escolas, comunidades e 

ambientes de trabalho. Nas escolas, a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) e o 

Ministério da Educação desenvolvem o programa “Diga Sim à Vida”, que conta com a 

parceria do Instituto Maurício de Souza e de personagens da Turma da Mônica, que 

ganhou o reforço de Ronaldinho Gaúcho. Outra ação em desenvolvimento é o Curso de 

Formação em Prevenção ao Uso Indevido de Drogas para Educadores de Rede Pública 

de Ensino”, voltado aos alunos de 5ª a 8ª séries dos ensinos fundamental e médio.  

 

Segundo Tempo  

O Segundo Tempo é um programa do Ministério do Esporte destinado a possibilitar o 

acesso à prática esportiva aos alunos matriculados no ensino fundamental e médio dos 

estabelecimentos públicos de educação do país, principalmente em áreas de 

vulnerabilidade social.  

 

Rafael Brais de Castro  

Ascom-Ministério do Esporte  
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Programa Segundo Tempo chega a 10 mil crianças de Nova Iguaçu 

23/06/2006, 14:56 

 

O ministro do Esporte, Orlando Silva Jr., e o prefeito de Nova Iguaçu, Lindbergh Farias, 

participam, nesta segunda-feira (26/06), do lançamento do Programa Segundo Tempo no 

município. A parceria do Ministério do Esporte com a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu 

atenderá 10 mil crianças em 50 núcleos de atendimento, contemplando crianças e 

adolescentes moradores de comunidades populares da região, entre elas os bairros 

Miguel Couto, Morro Agudo, Áusti, Cabosul, Km-30, Tinguá, Posse e Vila de Cava.  

Em Nova Iguaçu, o Programa Segundo Tempo será co-participante do Bairro Escola, 

projeto da prefeitura que transforma o ambiente da escola num espaço público do bairro 

onde está inserido. Em comum, o Bairro Escola e o Programa Segundo Tempo têm a 

proposta de assegurar aos alunos a escola em tempo integral. Das 21 escolas que serão 

núcleos do Segundo Tempo, três já implantaram o Bairro Escola: Ana Maria Ramalho, 

Barão de Tinguá e Janir Clementino Pereira - onde acontecerá o lançamento na segunda-

feira.  

Cada escola contemplada passará a atender 200 estudantes dos ensinos médio e 

fundamental. Nas unidades do Segundo Tempo, no período oposto ao que estudam, 

crianças e adolescentes têm assegurados reforço escolar e alimentar, e todo o material e 

uniforme utilizados na prática esportiva.  

Entre as modalidades oferecidas estão natação, vôlei, basquete, handebol e futebol. 

Como atividades extracurriculares nos núcleos de Nova Iguaçu, os jovens do Programa 

Segundo Tempo terão oficinas de música e de teatro sendo que nesta última atividade, 

1.600 jovens doBairro Escola já foram incorporados ao Segundo Tempo. No dia do 

lançamento, estão previstas demonstrações esportivas de tae-kwon-do, capoeira e vôlei, 

envolvendo cerca de mil estudantes. contemplados.  

 

Mais investimentos do Ministério do Esporte - Ano passado, o Ministério do Esporte 

investiu cerca de R$ 2 milhões em Nova Iguaçu para iniciar construção da nova Vila 

Olímpica, um empreendimento voltado para a inclusão social e para o esporte de alto 

rendimento. O complexo, orçado em cerca de R$ 15 milhões, está em fase de licitação e 

será construído na zona central da cidade. A nova Vila Olímpica de Nova Iguaçu contará 

com piscinas, quadras poliesportivas, campos de futebol society e vestiários, entre outros 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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equipamentos. Na área do esporte de alto rendimento o foco é o atletismo, com a 

construção do Centro Nacional de Velocidade.  

 

Lançamento do Programa Segundo Tempo em Nova Iguaçu  

Data: 26/06 (segunda-feira), às 10h  

Local: Escola Municipal Janir Clementino Pereira  

Endereço: Rua Professora Ely Eihuaik Dacieve, 66 - Bairro Miguel Couto - Nova Iguaçu 

(RJ) 

 

Carla Belizária  

Ascom - Ministério do Esporte 
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Jogo de xadrez chega ao Programa Segundo Tempo 

28/06/2006, 16:28 

 

O xadrez passou a ser uma das modalidades esportivas e culturais asseguradas em 

todos os 3.800 núcleos do Programa Segundo Tempo no Brasil. O ministro do Esporte, 

Orlando Silva Jr., e o secretário Nacional de Esporte Educacional, João Ghizoni, 

entregaram na manhã desta quarta-feira (28/06) 120 kits para o Instituto Pró Ação, 

entidade parceira que beneficia quatro mil crianças e adolescentes carentes no entorno 

do Distrito Federal. Com o ato, o Ministério do Esporte oficializa a distribuição nacional de 

40 mil kits de xadrez para para que mais de um milhão de jovens pratiquem a atividade.  

Para o ministro Orlando Silva Jr., a distribuição do material esportivo é mais uma 

oportunidade que o Programa Segundo Tempo oferece para assegurar melhor qualidade 

de vida aos alunos. “Acreditamos que o xadrez é mais uma ferramenta oferecida pelo 

Segundo Tempo para que grandes ídolos sejam descobertos nos núcleos do programa”, 

apostou o ministro, ao ressaltar que o Ministério do Esporte distribuiu em média, 10 kits 

por núcleo.  

Cerca de duas mil crianças estiveram presentes na ginásio de esportes do Clube Tropical 

de Valparaízo. Os estudantes Karine Costa, 10 anos, e Jefferson Sabino, 13 anos, 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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receberam das mãos do ministro um dos kit´s, compostos por um tabuleiro e peças de 

xadrez. 

“Nunca joguei xadrez mas sei que é um jogo que vai me ajudar bastante na escola”, disse 

Karine Costa. Ao demonstrar curiosidade em aprender, Jefferson Sabino, por sua vez, 

disse que iria ler, na internet, a cartilha com técnicas do xadrez que o Ministério do 

Esporte disponibiliza no site (Clique aqui para acessar a cartilha) ). “Não vejo a hora de 

começar a praticar”, revelou.  

 

Programa Xadrez nas Escolas  

A iniciativa de assegurar a prática do xadrez em todos os núcleos do Segundo Tempo 

surgiu com os resultados positivos do programa Xadrez nas Escolas, uma parceria entre 

os ministérios do Esporte e da Educação com as secretarias estaduais. O projeto 

envolveu inicialmente 6,4 mil estudantes do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Pernambuco e Piauí foi ampliado ano passado para para mais de 300 mil alunos da rede 

pública estadual de ensino do País. A melhoria no rendimento escolar e a redução da 

dispersão dos alunos na sala de aula foram identificados entre os alunos enxadristas.  

 

Carla Belizária  

Ascom-Ministério do Esporte 

 

 

  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Parceria entre Ministério e prefeitura amplia acesso ao esporte em Salvador 

29/06/2006, 18:13 

    

Mais esporte para crianças e adolescentes de Salvador. O ministro do Esporte, Orlando 

Silva Jr., e o prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, assinam nesta sexta-feira 

(30/06), um convênio que prevê a ampliação do número de quadras poliesportivas em 

escolas da rede municipal de ensino. A solenidade será realizada às 16h30, no Palácio 

Thomé de Souza, em Salvador (BA). Ainda na passagem pela capital baiana, o ministro 

participa do lançamento do Programa Segundo Tempo no Centro de Educação e Cultura 

Popular da Bahia, às 14 horas.  

Pelo convênio, uma parceria entre o Ministério do Esporte e a Secretaria Municipal da 

Educação e Cultura prevê a construção de 32 quadras poliesportivas – um investimento 

de R$ 3 milhões do governo federal. A ação vai dobrar a quantidade de espaços para a 

prática de modalidades esportivas nas escolas da região.  

Às 14 horas, o ministro do Esporte participa do lançamento do Programa Segundo Tempo 

que irá atender para 6.600 crianças e adolescentes carentes da periferia de Salvador 

(BA). O ato será realizado na Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e 

Calabetão (Acopamec). Por meio da parceria com o Centro de Educação Popular 

(Cecup), as sedes de associações de moradores e escolas comunitárias serão 

transformados em núcleos do Segundo Tempo, para oferecer aos alunos, no período 

oposto ao turno escolar, prática esportiva, reforço escolar e complemento alimentar.  

Serão 33 núcleos do Segundo Tempo que passam a funcionar a partir de 1º de julho em 

comunidades de Salvador que possuem altos índices de violência. Entre os bairros 

beneficiados estão Uruguai, Plataforma, Sussuana, Cabule, Mussurunga, São Cristovão, 

Cajazeiras, Cupuaçú, Nova Brasília, Calabetão e Mata Escura.  

 

Segundo Tempo  

Com foco na promoção da cidadania e na inclusão social, o Segundo Tempo já beneficiou 

mais de 1,4 milhão de crianças e adolescentes no contra-turno escolar, em todo o Brasil, 

desde sua criação, em 2003. Além de praticar esporte, as crianças e adolescentes 

participantes contam com reforço escolar e complemento alimentar.  

No estado da Bahia, o programa está presente em 156 municípios. São 757 com mais de 

143 mil jovens beneficiados sob a supervisão de 583 coordenadores de núcleo 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=3587


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

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

(professores de Educação Física e Pedagogia e 1.014 monitores (estagiários) - um 

investimento de R$ 15,9 milhões do Ministério do Esporte.  

 

Cecup  

Criada na década 80, quando Salvador enfrentou uma baixa oferta de vagas para 

estudantes, o Centro de Educação Popular surgiu com o propósito de solucionar o 

problema. Atualmente a entidade desenvolve trabalhos educacionais mais de 300 

comunidades em Salvador. 

 

Leia mais:  

Prefeitura de Salvador propõe parceria para aliar educação e esporte 

 

Ascom-Ministério do Esporte  
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Ministério do Esporte disponibiliza no portal Cartilha do Xadrez 

30/06/2006, 18:44 

 

Cerca de 1,3 milhões de crianças atendidas nos programas Segundo Tempo e Xadrez 

nas Escolas podem, a partir de hoje, contar com mais um reforço técnico pedagógico para 

a prática esportiva do xadrez. Está disponível a partir desta sexta-feira (30/06), no portal 

do Ministério do Esporte, a cartilha de xadrez que mostra as técnicas do jogo. Para 

conhecer o manual os interessados devem visitar a página do Programa Segundo Tempo 

no portal do Ministério do Esporte e clicar, no menu à esquerda, em Cartilha de Xadrez  

(Clique aqui para acessar). 

Nesta semana, 40 mil kits de Xadrez foram entregues pelo Ministério do Esporte aos 

3.800 núcleos do Programa Segundo Tempo em todo o Brasil. Foram contemplados todos 

os convênios em vigência até o dia 30 de junho. As parcerias assinadas após esta data 

receberão os kits a partir de outubro.  

Para o ministro Orlando Silva Jr., a prática do xadrez contribui para evoluir o desempenho 

escolar e para a descoberta de talentos dentro dos núcleos do programa.  

Uma equipe brasileira conquistou o 32º lugar na 37ª Olimpíada de Xadrez, realizada na 

Itália entre 19 de maio e 5 de junho. O mundial contou com a participação de 140 países 

representados por 2 mil atletas. Segundo o coordenador do programa Xadrez nas 

Escolas, Sólon Pereira, que acompanhou a delegação, essa foi uma excelente 

classificação. “O xadrez é contabilizado a cada meio ponto e o Brasil fez 29,5 pontos. Já o 

12º classificado conquistou 32 pontos. Isso implica dizer que por um ponto o Brasil não 

ficou entre os 13 melhores do mundo”, avalia o técnico.  

 

Leia mais:  

Jogo de xadrez chega ao Programa Segundo Tempo  

 

Carla Belizária  

Ascom-Ministério do Esporte  
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