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Ministério do Esporte tem aprovação de 53%, segundo pesquisa do Datafolha 

03/11/2003, 10:25 

 

As ações do Ministério do Esporte têm 53% de aprovação popular. É o que revela 

pesquisa realizada entre os dias 28 e 29 de outubro pelo Instituto Datafolha. Divulgada 

ontem pelo jornal Folha de S. Paulo, a pesquisa avalia o desempenho do governo Lula. 

O desempenho do Ministério do Esporte é igual ao do Fome Zero, principal programa do 

Governo Federal, que tem índice de aprovação de 53% dos 3.627 entrevistados pelo 

Datafolha em 130 cidades nos 26 Estados e no Distrito Federal. Em agosto, segundo o 

Datafolha, o índice de aprovação do Ministério do Esporte era 47% contra 52% do Fome 

Zero.  

Na pesquisa divulgada ontem a popularidade do governo Lula é de 42%. Segundo o 

ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, o resultado da pesquisa mostra que as ações do 

ministério estão agradando a população. 

 

Chico Araújo 
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Mais Esporte no Segundo Tempo atenderá 100 mil crianças em São Paulo 

07/11/2003, 18:38 

 

Brasília, 7/11/2003 (Ascom/ME) - O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, participou hoje 

(07) em São Paulo da assinatura de um convênio com a prefeitura para a fusão dos 

programas Mais Esporte (prefeitura paulista) com o Segundo Tempo (ME). A parceria, 

acertada com a prefeita Marta Suplicy, possibilitará o atendimento de 100 mil crianças da 

periferia. Agnelo Queiroz, que estava em viagem à África com a comitiva presidencial, 

antecipou a sua volta para participar da solenidade. Também estiveram presentes a 

secretária Municipal de Esportes, Nádia Campeão, ex-atletas, crianças do programa e 

líderes comunitários. 

Hoje já existem 22 mil jovens carentes inscritos no programa Mais Esporte, desenvolvido 

pela Secretaria em mais de 90 clubes municipais e da comunidade, entidades sociais e 

campos de futebol espalhados pela cidade. Com a assinatura do novo convênio, que 

unificou as ações do Mais Esporte com o projeto Segundo Tempo - que o ME desenvolve 

em vários estados brasileiros com a participação de mais de 250 mil jovens - será 

possível ampliar o atendimento para outros 150 locais da periferia paulista atendendo cem 

mil jovens e crianças até junho do próximo ano. 

O programa paulistano conta com a monitoria de 65 ex-atletas de diferentes modalidades, 

entre eles Dudu, Badeco, Basílio, Coutinho, Leivinha, Ataliba, Adãozinho, Gilberto Sorriso, 

Wilsinho, Edu Bala e Félix (do futebol), Domingos Maracanã e Amauri (vôlei) e Esmeralda 

de Jesus (atletismo). Eles prestam serviços por meio da Cooperesportes, cooperativa 

contratada pela Prefeitura para este projeto. 

Para os ex-atletas, um dos aspectos mais importantes é que muitos deles terão a 

oportunidade de se aposentar, porque estão recolhendo o INSS pela cooperativa, algo 

que nem sempre foi feito regularmente quando exerceram a atividade de jogadores em 

seus clubes. As atividades são oferecidas fora do horário escolar, com objetivos de 

democratizar o acesso à prática esportiva e possibilitar o desenvolvimento integral dos 

jovens. O programa propicia aprendizado de diversos esportes, vivência coletiva, 

passeios pela cidade, palestras, brincadeiras. 

As crianças têm aulas duas vezes por semana, vão a passeios, participam de palestras, 

fazem exames médicos e ganham camisetas e alimentação. O programa também oferece 

bolas e outros materiais esportivos. Além do futebol, vôlei e atletismo, há também 

natação, capoeira, artes marciais, boxe, futsal, xadrez e ginástica olímpica. O contrato 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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com o Ministério do Esporte é válido por um ano e o Governo Federal vai repassar R$ 2,8 

milhões à Prefeitura, para contratação de mil monitores que trabalharão nos 150 locais 

em 2004. Esse valor se soma aos R$ 11 milhões que a Prefeitura Municipal deverá 

investir no programa no ano que vem. 

Outro item da parceria prevê que os 1.500 profissionais envolvidos poderão fazer curso 

de especialização em esporte educacional na Universidade de Brasília, que tem convênio 

com o Ministério do Esporte. Serão cerca de 360 horas/aula. Outra parceria que a 

Prefeitura acaba de oficializar é com a Petrobrás, que vai repassar R$ 900 mil para ajudar 

na divulgação, ampliação de vagas e capacitação dos profissionais envolvidos. 

 

Aída Carla  
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Convênio reforça alimentação para estudantes do Segundo Tempo 

18/11/2003, 13:27 

 

Brasília, 18/11/2003 (Ascom) - O ministro da Educação, Cristovam Buarque, e o ministro 

do Esporte, Agnelo Queiroz, assinaram, nesta manhã, um convênio de mútua cooperação 

para o repasse de R$ 1,2 milhão ao reforço alimentar dos alunos participantes do 

Programa Segundo Tempo.  

O acordo tem por objeto a assistência financeira para reforço alimentar dos alunos 

matriculados no ensino fundamental de escolas públicas e visa a democratização do 

acesso à prática esportiva no ensino público brasileiro. 

O repasse do recurso, feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), vai beneficiar 108,6 mil alunos de 543 escolas da zona urbana que oferecem 

atividade física no contraturno escolar.  

O Programa Segundo Tempo é uma parceria do Ministério do Esporte com o Ministério da 

Educação. A ação tem como meta colaborar para a permanência dos alunos na escola, 

melhorar a sua estrutura fisico-esportiva, colaborar para a inclusão social, bem-estar 

físico, promoção de saúde e disseminação da prática e da cultura desportiva no país.  

Além do convênio de reforço alimentar, foram também firmados acordos de colaboração 

técnica para implantação, em caráter experimental, do Projeto Xadrez nas Escolas nos 

estados do Acre, Piauí, Pernambuco, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A Secretária de 

Educação do Paraná irá repassar a experiência pioneira do programa para os cinco 

estados relacionados. 

 

André Diniz 

Com informações da Ascom/MEC 
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Cristovam diz que Segundo Tempo é caminho para turno integral 

18/11/2003, 17:25 

 

Brasília, 18/11/2003 (Ascom/ME) - “O Programa Segundo Tempo é atualmente um dos 

melhores caminhos para a implantação do turno integral nas 180 mil escolas públicas do 

ensino fundamental do país”. A avaliação é do ministro da Educação, Cristovam Buarque, 

que traçou como meta do Ministério atingir o horário integral (manhã e tarde) nas escolas 

públicas até 2010, para o ensino fundamental, e até 2015, para o ensino médio. 

Nesta manhã, Cristovam, junto com o ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, assinou um 

convênio em que foram liberados R$ 1,2 milhão, proveniente do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), para o Segundo Tempo, que oferece a 

prática de esportes a estudantes do ensino público no contra-turno escolar. 

A quantia será aplicada em 543 escolas públicas urbanas em áreas de risco social. Os 

recursos vão cobrir despesas com a compra de kits esportivos e alimentação duas vezes 

na semana, durante 12 meses, para 108,6 mil estudantes. 

O ministro da Educação disse ainda, no ato de assinatura do convênio, que “com o 

esporte, as aulas se tornam mais agradáveis”. Segundo ele, a criança que faz esporte 

aumenta o rendimento escolar e melhora sua auto-estima. Cristovam também acredita 

que o programa é uma boa forma de lutar contra a violência, já que os alunos passam 

mais tempo na escola. 

Parte do reforço alimentar do Segundo Tempo, programa coordenado pelo Ministério do 

Esporte, já era feito com recursos do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e 

Combate à Fome (MESA). A parceria com o Ministério da Educação também prevê a 

capacitação dos Recursos Humanos, na edição, produção e distribuição de material 

técnico/didático e oferece material esportivo extra para o programa. 

 

André Diniz 

Com informações da Ascom/MEC  
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