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Secretário de Esporte Educacional abre Capacitação Gerencial do Programa 

Segundo Tempo 

04/12/2013, 21:21 

 

Em solenidade de abertura 

da Capacitação Gerencial 

do Programa Segundo 

Tempo (PST), nesta 

quarta-feira (04.12), no 

auditório da sede do 

Ministério do Esporte na 

SQN 511, em Brasília, o 

secretário nacional de 

Esporte, Educação, Lazer 

e Inclusão Social (Snelis), 

Ricardo Cappelli, declarou 

que “a política pública do esporte está em crescente desenvolvimento. Atualmente, é 

quase impossível pensar em esporte no mundo sem falar do Brasil”. 

A capacitação gerencial acontece até a próxima sexta-feira (06.11) e é destinada aos 

coordenadores gerais e pedagógicos do Segundo Tempo. O encontro de trabalho tem 

como objetivo aprimorar o conhecimento profissional, com informações sobre 

metodologia, diretrizes e funcionamento do programa. Os participantes representam as 

parcerias firmadas com 46 prefeituras municipais de 15 estados brasileiros. 

Ao saudar os participantes, Cappelli explicou as diretrizes da política esportiva e 

conclamou a todos para colaborar: “Politicas públicas são ideias, conceitos, diretrizes, 

valores e pessoas que vão materializá-la. Por isso, essa ligação com vocês é muito 

importante e bastante favorável”. 

Em seguida, o secretário fez um balanço do cenário vivido pelo país. Cappelli destacou 

que o esporte se consolida como quesito prioritário na agenda do Brasil, que já se 

consagrou palco dos principais eventos do mundo. Segundo ele, a ação iniciada em 2003, 

com a criação de um Ministério exclusivo para o Esporte, tomou proporções 

inquestionáveis ao longo desse período. 

“O Brasil tem dado exemplos de seu potencial em realizar eventos esportivos, como os 

Jogos Pan-Americanos, a Copa das Confederações e a Gymnasiade. Os Jogos Mundiais 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo/lista-noticias/112-noticias-segundo-tempo/45858-secretario-de-esporte-educacional-abre-capacitacao-gerencial-do-programa-segundo-tempo-2
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo/lista-noticias/112-noticias-segundo-tempo/45858-secretario-de-esporte-educacional-abre-capacitacao-gerencial-do-programa-segundo-tempo-2


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

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

Escolares, por exemplo, encerrados na última terça-feira, em Brasília, tiveram a 

participação de 1,7 mil estudantes de 35 países. O Brasil está preparado para receber a 

Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos”, disse o secretário. 

 

Ação estruturante 

Entre os presentes na cerimônia, a diretora do Departamento de Desenvolvimento e 

Acompanhamento de Politicas e Programa Intersetoriais do Ministério do Esporte, Andrea 

Ewerton, definiu a capacitação como ação estruturante de política pública. “Mais grave 

que não ter orçamento é ter dificuldade para executar o programa”, argumentou a gestora, 

ressaltando que o estado brasileiro cumpre seu papel institucional de democratizar o 

acesso do esporte e capacitar os envolvidos. 

“O momento é muito rico para o desenvolvimento do Programa Segundo Tempo. Temos a 

grande expectativa de que todos vocês voltem para seus municípios sabendo como 

trabalhar com o programa”, opinou Maria Suzana de Araújo, coordenadora-geral na 

Coordenação de Avaliação e Acompanhamento Operacional de Convênios. 

Já para a coordenadora-geral do Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento 

de Políticas e Programas Intersetoriais, Claudia Bernardo, “a capacitação é a 

oportunidade única de os coordenadores gerais e pedagógicos estarem com os técnicos 

da Snelis, tirando suas dúvidas, para que garantam o desenvolvimento dos convênios 

com uma boa execução”. 

Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Piauí, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Goiás, 

Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santos e Tocantins 

são os estados com representação no treinamento do PST. 

 

Carl Belizária 

Foto: Francisco Medeiros 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Campanha de promoção de atividades físicas apresenta relatório sobre 

sedentarismo e obesidade infantil 

06/12/2013, 18:26 

 

Com o objetivo de apresentar propostas para diminuir os índices de sedentarismo e 

obesidade infantil no Brasil, a Nike lançará, nesta terça-feira (10.12), o relatório 

Desenhado para o Movimento. A iniciativa visa criar uma agenda de ação propositiva, que 

envolve diferentes entes – indústria esportiva, governos e sociedade civil – com o objetivo 

de apresentar as consequências da epidemia de sedentarismo que vem atingindo parte 

da população brasileira e de vários países do mundo. 

O relatório é endossado por mais de cem organizações de vários países e mais de 30 

instituições brasileiras, incluindo o Ministério do Esporte. Um dos casos de sucesso no 

incentivo e democratização da prática esportiva analisados no projeto é o Programa 

Segundo Tempo, iniciativa que tem como objetivo oferecer atividade física regular e na 

quantidade recomendada para crianças e adolescentes no contraturno escolar. 

Segundo o relatório, o programa do Ministério do Esporte tem alcance de 1,7 milhão de 

pessoas e apresenta impacto social, acadêmico e na saúde dos participantes:  74,7% 

tiveram maior interesse pelas atividades escolares e 74,4% melhoraram o desempenho 

escolar. Além disso, 74,9% dos atendidos pelo programa apresentaram melhora na 

saúde. 

Outra iniciativa brasileira estudada no relatório é a do Instituto Bola pra Frente, fundado 

pelo ex-jogador da seleção brasileira Jorginho, que utiliza a prática esportiva para 

alcançar resultados educacionais. 

 

Serviço: 

Lançamento do relatório “Desenhado para o Movimento” 

Data: terça-feira (10.12) 

Horário: 18h 

Local: Iate Clube do Rio de Janeiro - Av. Pasteur, 333 – Urca, Rio de Janeiro, RJ 

 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Regata encerra PST/Forças no Esporte – 2013 na Capitania Fluvial do Araguaia, no 

Tocantins 

11/12/2013, 16:12 

 

A Capitania Fluvial 

do Araguaia-

Tocantins (CFAT) 

encerrou nesta 

terça-feira (10.12) 

as atividades do 

Programa Segundo 

Tempo(PST)/Forças 

no Esporte – 2013, 

com a 2ª Regata 

“Almirante 

Tamandaré”, no 

Lago de Palmas. O 

campeão Paulo 

Henrique Campos, seguido de Vitor Miller e de Bruna Araújo Ribeiro, subiu ao pódio, e 

todos comemoraram com muita euforia as conquistas. 

Além da entrega de troféus e medalhas aos velejadores, houve a premiação de três 

alunos destaques do Segundo Tempo (PST). Na categoria assiduidade, a medalha foi 

para o aluno Lucas Pereira Dias, da escola municipal Monteiro Lobato. Na categoria 

participação, a homenagem foi para Felipe Silva dos Santos, do colégio estadual Vila 

União e na  comportamento, o prêmio foi para Bruna Araújo Ribeiro, da escola 

municipal  Darcy Ribeiro. 

No núcleo do Segundo Tempo no CFAT, são atendidos 100  estudantes carentes de 

escolas da rede municipal e estadual de ensino que residem em comunidades localizadas 

no entorno da capital tocantinense. Além da vela, meninos e meninas com idade entre 10 

e 13 anos praticam futebol e vôlei de areia. Os beneficiados recebem ainda, 

gratuitamente, uniforme, reforço alimentar, acompanhamento pedagógico, aulas sobre 

moral e civismo, e atendimento médico e odontológico. 

Sob o comando do capitão de fragata Carlos Alberto Coelho da Silva, o evento foi 

bastante prestigiado por autoridades locais. Além dos pais de alunos do Segundo Tempo 
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e familiares, a regata contou com as presenças do vice-governador do Tocantins, João 

Oliveira de Souza, representando o governador Siqueira Campos, do secretário chefe da 

Casa Civil, Renan Arimatéia Pereira, do procurador-chefe da AGU, João Gomes Dutra, e 

das desembargadoras Ângela Maria Ribeiro e Jacqueline Adorno, presidentes do Tribunal 

de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, respectivamente. 

A Capitania Fluvial do Araguaia é um dos 132 núcleos de atendimento da parceria do 

programa de inclusão social do Ministério do Esporte com o Ministério da Defesa. 

Atualmente, o convênio contempla 12 mil alunos em 90 organizações militares das Forças 

Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) distribuídas em todos os estados e no Distrito 

Federal. Os trabalhos do PST têm como coordenadora-geral a tenente Daniela e o 

sargento da reserva Feitosa Trindade, coordenador de núcleo. 

 

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Estudantes do Segundo Tempo celebram Natal na Praça da Juventude de Botucatu 

(SP) 

26/12/2013, 19:10 

 

Os estudantes do Programa 

Segundo Tempo (PST) em 

Botucatu, São Paulo, 

comemoraram a chegada 

do Natal com uma festa 

marcada pela presença de 

Papai Noel que, além de 

garantir a alegria, levou 

uma mensagem sobre o 

nascimento de Jesus Cristo. 

O Bom Velinho distribuiu 

brindes e doces para cerca 

de mil alunos carentes. O palco não poderia ser melhor: a Praça da Juventude da cidade, 

repleta de brinquedos infláveis. No equipamento esportivo construído e inaugurado no 

início deste ano pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, funcionam dois dos 20 núcleos de 

atendimento da parceria do programa com a prefeitura. 

Não faltou pipoca e algodão doce, distribuídos à vontade. A garotada também pôde 

desfrutar de todo o espaço da praça e se distrair praticando atividades esportivas, entre 

elas basquete, vôlei, handebol, futebol de salão e de campo e xadrez. 

”Uma data tão especial como o Natal não poderia passar em branco”, disse Mara Lucy 

Dompietro Ruiz, coordenadora-geral do PST no município. A educadora explicou que a 

festividade natalina marca também a passagem de mais um ano de sucesso do PST, 

trazendo momentos de integração com alegria e diversão entre alunos de todos os polos. 

Em Botucatu o programa é executado pela Secretaria de Educação e conforme Mara 

Lucy, as atividades terão continuidade durante as férias. Após as festividades de fim de 

ano, os trabalhos recomeçam no dia 6 de janeiro. 

Os pais de familiares dos estudantes beneficiados aproveitaram a oportunidade para 

ressaltar a importância do Segundo Tempo. Eles foram entrevistados pela diretora 

Cláudia do Carmo Costa Lopes, da Escola Fundamental Professor José Antônio Sartori, 

no Jardim Eldorado, onde funciona mais um núcleo de atendimento da PST. 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo/lista-noticias/112-noticias-segundo-tempo/46121-xxx-2
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo/lista-noticias/112-noticias-segundo-tempo/46121-xxx-2


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

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

Renata Vanessa de Oliveira, mãe dos alunos Camile Stefani de Oliveira e Danilo de 

Oliveira Pizoni, destacou a chance que os filhos têm de se distrair e ocupar o tempo de 

maneira proveitosa. “Eles não ficam mais na rua à toa, praticam esporte desde pequenos 

e se divertem.” 

Camila Vicentina Cecílio, mãe das irmãs Isabelle e Lara Cecílio de Souza, ressaltou a 

oportunidade de novos conhecimentos por meio do esporte de inclusão. “Com a 

orientação dos professores e com as atividades esportivas, eles estão mais confiantes, 

interagem com outras crianças e se tonam mais responsáveis”, frisou. 

Para a mãe da aluna Beatriz Giovanna Correia, a dona de casa Patrícia Cristina Correia, 

a atividade no contraturno escolar é importante, pois a criança fica na escola em período 

integral, o que ajuda os pais que precisam trabalhar fora. ”Além de se divertir, a minha 

filha está aprendendo mais”, concluiu. 

Além da Praça da Juventude, o Programa Segundo Tempo é desenvolvido em escolas da 

rede municipal, no estádio municipal João Roberto Pilan, no ginásio Governador Mário 

Covas Júnior, na Associação Atlética Ferroviária e na quadra da Cecap, na Associação de 

Amigos do conjunto residencial Frei Fidelis. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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