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Jovens do Segundo Tempo de Lapa (BA) sobem ao pódio no Mundial de Taekon-dô 

13/09/2006, 17:58 

 

Na cidade baiana de Bom Jesus da Lapa, perseverança é o que não falta entre os jovens 

que praticam defesa pessoal no Programa Segundo Tempo. Três estudantes são mostras 

reais de que no campo também se formam atletas. Em julho deste ano, eles disputaram 

no Ginásio do Ibirapuera (SP), o Brazil Open Mundial de Taekondo 2006, juntamente com 

mais 800 tecondistas de diversos países como Argentina, Chile, Coréia, Japão e Estados 

Unidos.  

O resultado da competição superou as expectativas. Uma chuva de medalhas inundou, 

literalmente, a cidade do semi-árido baiano. O adolescente Henrique Arrudes, 17 anos, 

sagrou-se campeão na categoria juvenil poomsê e vice na categoria luta (64 a 69 kg). 

Henrique Marques, 14, também fez bonito no tatami e levou para casa duas pratas nas 

categoria luta ( 49 a 53 kg) e poomsê. Já Ronaldo Nunes, apesar da deficiência auditiva, 

não ficou atrás. Conquistou com garra o bronze na categoria luta adulto.  

Mas as conquistas no esporte não ficaram por aí. Os alunos vencedores têm como ídolos 

Valdecy Lelis e Valdemir Teixeira, monitor e coordenador do Programa Segundo Tempo 

respectivamente. Os mestres tecondistas também participaram do mundial e 

conquistaram mais medalhas. Valdecy foi ouro na categoria master poomsê e prata na 

categoria master luta (67 a 80 kg). Valdemir foi campeão na máster luta e o bronze na 

máster poomsê.  

Na parceria Ministério do Esporte e Associação Desportiva de Taekon-dô, os 400 

estudantes atendidos moram em localidades de grave carência, onde a população 

convive com falta de infra-estrutura urbana de esgoto, calçamento e energia elétrica.  

Arte marcial criada há dois mil anos na península onde hoje estão a Coréia do Sul e a 

Coréia do Norte, o taekon-dô é um esporte olímpico presente nos Jogos Pan-americanos 

e Sul-americanos e é praticado em mais de 160 países. Nele, o atleta utiliza as mãos e os 

pés para se defender ou atacar. De acordo com sua filosofia, só há três razões para usar 

suas habilidades: para defesa pessoal ou da família, para defesa de sua equipe de arte 

marcial em torneios e para defesa de seu país. Em Bom Jesus da Lapa, o taekon-dô é o 

carro chefe entre os esportes oferecidos pelo Programa Segundo Tempo.  

 

Carla Belizária  

Ascom - Ministério do Esporte 
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Segundo Tempo potencializa ações para resgatar crianças das ruas em Diadema 

(SP) 

21/09/2006, 16:56 

 

A partir do mês de outubro, cerca de 10 mil jovens de Diadema (SP) em situação de risco 

serão atendidos pelo Programa Segundo Tempo Esporte pela Paz, como é chamada a 

parceria entre Ministério do Esporte e a Prefeitura de Diadema. Para aprimorar o 

atendimento das crianças, o município disponibilizou todos os equipamentos esportivos 

existentes, inclusive os instalados em ginásios e praças públicas. 

A parceria traz alternativas inteligentes e viáveis de colocar, na prática, o esporte e a 

escola no mesmo time. Para tanto, foram traçadas ações estratégicas para atrair jovens 

que não estão estudando e transferi-los do ambiente das ruas para dentro da sala de 

aula. Nos 17 postos de cadastro - entre ginásios e campos de futebol - abertos 

atualmente, já estão autorizadas as inscrições tanto para crianças e adolescentes que 

estudam nas redes de ensino municipal e estadual, quanto para os que não estejam 

matriculados. A meta, segundo o coordenador geral do Segundo Tempo, Alexandre 

Machado, é que até o próximo dia 29 de setembro as crianças estejam cadastradas e os 

dados lançados no site do Ministério do Esporte. 

Os jovens contemplados terão assegurados, três vezes por semana, o reforço escolar e 

alimentar além da prática esportiva como o futebol e o jiu-jitsu. Ao marcar presença em 

um dos 50 núcleos do Segundo Tempo garantidos na parceria, será imposta ao jovem 

que não estuda a condição de participar do ensino regular. "Os coordenadores de núcleo 

e monitores terão atuação fundamental nesse processo de resgate", ressalta Wladimir 

Rodrigues, secretário de Esportes e Lazer de Diadema.  

Para o secretário, o Segundo Tempo tem grande importância no combate às 

desigualdades e proporciona a esperança de um futuro melhor. "Além de mudar para 

melhor a vida de crianças carentes, o projeto também atinge as pessoas que participam 

de seu dia-a-dia e os parceiros locais que colaboram de diversas formas, fazendo com 

que todos acreditem que fazer o bem enriquece gerações", justificou. 

 

Investimento  

Para a implantação do Programa Segundo Tempo em Diadema, o Ministério do Esporte 

disponibilizou recursos no valor de R$ 980 mil. Deste valor, 20% já podem ser aplicados e 

os 80% restantes virão após a implantação do programa, de acordo com o calendário de 
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desembolso previsto pelo convênio. Além da compra de material, os recursos serão 

investidos na contratação de 100 profissionais para exercerem as funções de 

coordenadores e monitores, entre eles especialistas da área para desenvolverem 

atividades com deficientes físicos.  

 

Carla Belizária  

Ascom-Ministério do Esporte 
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