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Ministério do Esporte dá largada para o Programa Pintando a Cidadania em Lauro 

de Freitas 

23/10/2006, 15:58 

 

Um novo convênio do Programa Pintando a Cidadania 

foi lançado nesta segunda-feira (23/10) no município 

baiano de Lauro de Freitas. O ministro do Esporte, 

Orlando Silva Jr., assinou o ato no local da produção, 

denominado Fábrica da Cidadania.  

Com a parceria firmada entre o Ministério do Esporte e 

o Instituto Brasil, 60 pessoas, principalmente mulheres beneficiadas pelo programa Bolsa 

Família, produzirão cerca de 60 mil uniformes e bonés, que serão entregues para crianças 

atendidas pelo programa Segundo Tempo, também desenvolvido pelo Ministério do 

Esporte. O recurso repassado pelo Ministério é da ordem de R$ 1 milhão.  

"Visitamos a fábrica há cerca de cinco meses e prometemos buscar a realização do 

convênio. Agora voltamos aqui para confirmar o compromisso assumido de auxiliar nesta 

importante ação de inclusão social e de geração de emprego e renda através do esporte", 

afirmou o ministro.  

Para a presidente do Instituto Brasil, Dalva Sele Paiva, a parceria só foi possível devido à 

sensibilidade das instituições. "Encontramos instituições que se preocupam com os jovens 

e entendem que o homem é capaz de participar da transformação do seu mundo. Por isso 

esse projeto maravilhoso está saindo do papel", elogiou.  

A expectativa da prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, é que na próxima etapa 

do programa, que ela espera ver renovado em 2007, sejam acrescentadas a produção de 

bolas e pastas para o Segundo Tempo. O material poderia ser produzido por cerca de 400 

trabalhadores. Atualmente, já existe uma lista de 70 pessoas aguardando vaga na fábrica. 

A ampliação viria a confirmar a proposta de o município ser pólo de produção regional 

para outros municípios baianos, como Salvador.  

 

Segundo Tempo  

Boa parte do material produzido pela Fábrica da Cidadania ficará no próprio município. O 

programa Segundo Tempo, que oferece a prática esportiva, aliada a reforço escolar e 

alimentar, no contraturno na escola, atende, em Lauro de Freitas, 15.200 crianças. O 

programa realiza oficinas, aulas de capoeira e outras atividades culturais. O repasse do 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=3767
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=3767
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Ministério do Esporte para o Segundo Tempo em Lauro de Freitas é de R$ 1.687.200,00 

para a gestão de 12 meses. Mais R$ 500 mil serão repassados em contrapartida da 

prefeitura.  

Em toda a Bahia, 137 mil crianças são atendidas pelo Segundo Tempo, desenvolvido em 

132 municípios.  

 

Francine Moor  

Ascom-Ministério do Esporte  

Na imagem: ministro recebe uniformes do projeto.  

Crédito: divulgação  
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Ministro do Esporte visita núcleo do Segundo Tempo em Santo Ângelo 

25/10/2006, 11:25 

 

Crianças e adolescentes integrantes do programa Segundo Tempo na cidade gaúcha de 

Santo Ângelo tiveram a oportunidade de bater uma bola com o ministro do Esporte, 

Orlando Silva Jr., nesta terça-feira (24/10). O ministro foi ao município visitar os projetos 

esportivos e culturais desenvolvidos na cidade. Cerca de 1.600 estudantes, de diferentes 

bairros, participam do programa que oferece prática esportiva, aliada a reforço alimentar e 

escolar, no contraturno da escola.  

O ministro também visitou o Ginásio Municipal Marcelo Mioso, que receberá recursos 

para reformas, já empenhados pelo Ministério do Esporte, no valor de cerca de R$ 1 

milhão. Interditado há mais de três anos, o ginásio deverá voltar a ser a principal estrutura 

esportiva com potencial para receber grandes eventos.  

De acordo com o ministro, ações que ofereçam a crianças e jovens a prática esportiva 

são de fundamental importância para o seu desenvolvimento e inclusão social. “Fico muito 

feliz de ver que o programa Segundo Tempo produz resultados em tão diferentes partes 

do Brasil. Nosso grande ganho é ver que essas crianças e adolescentes podem ter a 

chance de um futuro melhor e de, quem sabe, vir a ser um dos novos ídolos esportivos do 

país”, disse.  

O programa é desenvolvido em Santo Ângelo em 07 núcleos. Para o atendimento, 

realizado em parceria com a Prefeitura – 1.200 crianças - e com o Serviço Social do 

Comércio (Sesc/RS) - 400 crianças -, o Ministério do Esporte investe R$ 219,8 mil. O 

ministro recebeu do prefeito municipal, Eduardo Loureiro, o pedido para que o programa 

seja renovado para 2007. Segundo o prefeito, o projeto contribui de forma valiosa para 

retirar as crianças das ruas e para oferecer a elas oportunidades nos estudos e nos 

esportes.  

Silva Jr. aproveitou a visita para conhecer outros projetos realizados com recursos 

federais no município missioneiro, como a reforma da Praça Pinheiro Machado, financiada 

pelo Ministério do Turismo, e a construção da Perimetral Norte, cujos recursos serão 

destinados pelo Ministério das Cidades.  

Em encontro com prefeitos de municípios da região, o ministro recebeu pedidos de 

programas e recursos para projetos esportivos.  

 

Francine Moor  
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Ascom-Ministério do Esporte 
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