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Universidade do Ceará firma parceria para pesquisa no Segundo Tempo
01/07/2004, 12:19
O Geom – Grupo de Educação e Estudo Oncológico da Universidade Federal do Ceará
vai firmar um convênio com o programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte. No
próximo mês, o Geom enviará à Brasília a psicóloga Célia Maria Leite e o estudante de
Educação Física, Geraldo Arraes Maia Júnior, para acompanhar de perto, por duas
semanas, as atividades desenvolvidas pelo Segundo Tempo que beneficia 200 jovens
carentes no Recanto das Emas.
O Geom trabalha com a prevenção do câncer oferecendo gratuitamente a prática
esportiva, atividades culturais, aulas, palestras e noções de saúde para mais de 100
crianças de famílias pobres, no Bairro Rodolfo Teófilo, na periferia de Fortaleza. Além das
aulas de vôlei e basquete, a garotada conta com oficinas de dança e artesanato
realizados numa instalação cedida pelo Lions Clube.
As atividades fazem parte do trabalho do grupo de extensão do departamento de Cirurgia
da Faculdade de Medicina. “Aglutinamos estudantes de Odontologia, Medicina, Nutrição,
Fisioterapia e Psicologia, incluindo voluntários da comunidade, responsáveis pela
orientação preventiva das crianças”, explica a psicóloga Célia Leite.
Para o ministro do Esporte, Agnelo Queiroz , as atividades desenvolvidas pelo grupo de
estudo reforçam ainda mais a necessidade da conscientização e da troca de experiências,
fundamentais para o processo de inclusão social, com promoção da saúde e da qualidade
de vida de vida através do esporte.

Carla Belizária
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Ministro inaugura sábado Programa Segundo Tempo no Varjão
08/07/2004, 12:20

Brasília 08/07/2004 (Ascom/ME) - Quatrocentos jovens carentes do Varjão, assentamento
da periferia do Lago Norte, em Brasília, serão atendidos pelo Programa Segundo Tempo.
O Ministério do Esporte firmou parceria com a Galera dos Matutos, associação que
desenvolve ações de inclusão social através da dança e teatro. Além da prática esportiva,
estudantes dos ensinos fundamental e médio terão em horário oposto ao turno escolar,
alimentação, material esportivo, reforço escolar e noções de saúde e higiene. O ministro
do Esporte, Agnelo Queiroz fará o lançamento do programa, às 9h do próximo sábado
(10/07), na Escola Classe do Varjão, Área Especial.
“A ação é reforçada por uma importante parceria da sociedade civil”, antecipa Agnelo
Queiroz ao informar que a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Apcef)
cedeu todas as instalações esportivas para esse projeto. “A cada dia as pessoas se
conscientizam de que somente através de uma corrente de solidariedade e de parceiras,
jovens antes sem nenhuma perspectiva de vida, passam a ter esperança de um futuro
melhor”, assegura o Ministro.
O clube social abrirá suas portas segundas, quartas e sextas-feiras, durante as manhãs e
tardes e atenderá cerca de 50 crianças por visita. As atividades esportivas terão início na
próxima segunda-feira (12/07). Para a prática do vôlei, basquete, natação, futebol de
campo e salão serão disponibilizadas quatro quadras poliesportivas. Já na natação foram
oferecidas duas piscinas aquecidas.
“A meninada está eufórica, principalmente, pela prática da natação, modalidade nunca
desenvolvida no Varjão”, explica Abdenaldo Batista, presidente da Galera dos Matutos.
“Os estudantes foram previamente inscritos e aguardam com ansiedade, o início das
atividades do mais importante projeto esportivo do Governo Federal“, afirma.
Segundo o presidente da Apcef, Ismael Artur Galeazzi, os garotos serão contemplados
com piscinas aquecidas e com tratamento de última geração. “A água não irrita mais os
olhos dos banhistas, evita fungos e bactérias e o cabelo não fica mais tão duro por conta
do cloro”, explica.
Fundada em 1997, a Galera dos Matutos é mantida por doações e conta com o trabalho
de voluntários. O Ministério do Esporte disponibilizará à ONG, um coordenador de núcleo
(professor de Educação Física) e quatro monitores (estagiários) para fazer o
acompanhamento das atividades.
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Ministro inaugura sábado Programa Segundo Tempo no Varjão
08/07/2004, 17:29

Brasília 08/07/2004 (Ascom/ME) - Quatrocentos jovens carentes do Varjão, assentamento
da periferia do Lago Norte, em Brasília, serão atendidos pelo Programa Segundo Tempo.
O Ministério do Esporte firmou parceria com a Galera dos Matutos, associação que
desenvolve ações de inclusão social através da dança e teatro. Além da prática esportiva,
estudantes dos ensinos fundamental e médio terão em horário oposto ao turno escolar,
alimentação, material esportivo, reforço escolar e noções de saúde e higiene. O ministro
do Esporte, Agnelo Queiroz fará o lançamento do programa, às 9h do próximo sábado
(10/07), na Escola Classe do Varjão, Área Especial.
“A ação é reforçada por uma importante parceria da sociedade civil”, antecipa Agnelo
Queiroz ao informar que a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Apcef)
cedeu todas as instalações esportivas para esse projeto. “A cada dia as pessoas se
conscientizam de que somente através de uma corrente de solidariedade e de parceiras,
jovens antes sem nenhuma perspectiva de vida, passam a ter esperança de um futuro
melhor”, assegura o Ministro.
O clube social abrirá suas portas segundas, quartas e sextas-feiras, durante as manhãs e
tardes e atenderá cerca de 50 crianças por visita. As atividades esportivas terão início na
próxima segunda-feira (12/07). Para a prática do vôlei, basquete, natação, futebol de
campo e salão serão disponibilizadas quatro quadras poliesportivas. Já na natação foram
oferecidas duas piscinas aquecidas.
“A meninada está eufórica, principalmente, pela prática da natação, modalidade nunca
desenvolvida no Varjão”, explica Abdenaldo Batista, presidente da Galera dos Matutos.
“Os estudantes foram previamente inscritos e aguardam com ansiedade, o início das
atividades do mais importante projeto esportivo do Governo Federal“, afirma.
Segundo o presidente da Apcef, Ismael Artur Galeazzi, os garotos serão contemplados
com piscinas aquecidas e com tratamento de última geração. “A água não irrita mais os
olhos dos banhistas, evita fungos e bactérias e o cabelo não fica mais tão duro por conta
do cloro”, explica.
Fundada em 1997, a Galera dos Matutos é mantida por doações e conta com o trabalho
de voluntários. O Ministério do Esporte disponibilizará à ONG, um coordenador de núcleo
(professor de Educação Física) e quatro monitores (estagiários) para fazer o
acompanhamento das atividades.
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Programa Segundo Tempo será apresentado na Espanha
14/07/2004, 18:12

Brasília, 14/07/2004 (Ascom/Agência Brasil) - Idealizado pelo Ministério do Esporte, o
programa Segundo Tempo será apresentado na Espanha, no próximo mês de agosto,
pelo Serviço Social da Indústria (SESI). O anúncio foi feito hoje pelo ministro Agnelo
Queiroz, durante a cerimônia de lançamento da 11ª edição do Programa Ação Global
Nacional, em Brasília.
Realizado em parceria com o Ministério da Educação e entidades não governamentais, o
Segundo Tempo é um programa de inclusão social que possibilita o acesso a práticas
esportivas aos alunos matriculados na rede oficial de ensino fundamental e médio.
Além da prática desportiva, atualmente o programa assegura a mais de 750 mil jovens
carentes o acesso à alimentação, uniforme e material esportivo, reforço escolar, noções
de saúde e higiene. As atividades acontecem em horário oposto ao turno escolar e são
acompanhadas por coordenadores e monitores cedidos pelo Ministério do Esporte.
O SESI é o maior parceiro individual do programa, com cerca de 40 mil crianças
atendidas. De acordo com o ministro, o programa Segundo Tempo é um excelente
instrumento de inclusão social.

Mauricio Cardoso
Repórter da Agência Brasil
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Parceria com Famfs leva Segundo Tempo para 35 mil jovens na Bahia
15/07/2004, 09:58

A parceria do Programa Segundo Tempo e Fundação de Apoio ao Menor de Feira de
Santana (Famfs) tem apresentado resultados surpreendentes. Contempla 35 mil crianças
de 53 municípios do estado da Bahia e atende, em Feira de Santana, 6.800 crianças em
oito unidades. Uma delas é a Fazenda do Menor, que trabalha com jovens sob orientação
do Juizado de Menores, e possui coral Amanhecer do Sol, com 240 vozes.
O coral se apresentou na abertura da Conferência Nacional do Esporte, 17 de junho, no
Teatro Nacional, em Brasília, emocionando autoridades e público presentes, entre eles, o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro do Esporte, Agnelo Queiroz e 1.400
participantes da Conferência. O grupo tem recebido convites para cantar em vários
estados. “Nossos internos são jovens em vulnerabilidade social que, na maioria das
vezes, estavam na mendicância, em estado de abandono nas ruas ou sem tratamento
adequado da família”, explica Elivaldo Moraes, administrador da Fazenda do Menor.
A infra-estrutura esportiva da Fazenda do Menor, utilizada pelos jovens do internato, é
também cedida às outras sete unidades que atendem o Segundo Tempo em Feira de
Santana. Conta com estádio, ginásio de esporte, sete campos de futebol e pista de
atletismo.
A Fazenda oferece também padaria, fábricas de tijolos, de brinquedos e de uniformes.
Este último faz parte do projeto Pintando a Liberdade do Ministério do Esporte. Nesses
espaços, os jovens aprendem uma profissão no turno em que não estão na escola. Os
alunos de 1ª a 4ª série estudam na Fazenda e a partir da 5ª série são encaminhados para
escolas da comunidade.
Durante as atividades de lazer os menores são atendidos pelo Programa Segundo Tempo
e praticam capoeira, futebol, vôlei, atletismo, futsal e handebol. Segundo Antônio Lopes,
presidente da Famfs, é grande a aceitação do programa. “Todos querem participar porque
são poucas as escolas que desenvolvem atividade física e o Segundo Tempo contempla
essa necessidade”, disse. Além de praticar esporte a garotada conta com reforço escolar,
alimentação, uniforme e noções de saúde e higiene.

Carla Belizária
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Ministério do Esporte lança Segundo Tempo em Barueri (SP)
17/07/2004, 17:49

“Os 230 mil moradores da cidade paulista Barueri, aguardam com ansiedade a chegada
do Segundo Tempo para dar um novo rumo na vida ociosa dos jovens”. A afirmação é de
Marconde Alves de Lima, presidente do Projeto de Ação Social de Barueri (Projab), o
mais novo parceiro do Ministério do Esporte. A entidade e a Prefeitura Municipal
prepararam para esta segunda-feira (19/07) uma grande festa de lançamento, às 19h, na
Vila Tupã, na avenida Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão.
O Secretário Nacional de Esporte Educacional, Ricardo Leyser participa do lançamento
representando o ministro do Esporte, Agnelo Queiroz. Foram confirmadas as presenças
do prefeito de Barueri, Gil Arantes, e do secretário Municipal de Esporte, Valter Junqueira.
A parceria atenderá 870 jovens dos bairros carentes de Jardim Paulista, Vale do Sol,
Jardim Tupã, Parque do Viana, Jardim Silveira e Jardim Audir. Deste número, 80% são
alunos indicados pelas escolas e os 20% restantes contemplam os que já atuam nos
projetos da instituição.
Os jovens irão praticar futsal, vôlei, basquete e handebol em horário oposto ao turno
escolar. O Ministério do Esporte disponibiliza um coordenador (professor de Educação
Física) e um monitor (estagiário) para acompanhamento das atividades esportivas e
garante material esportivo, uniforme, alimentação e reforço escolar. Nesta parceria os
diretores das escolas municipais irão ministrar palestras sobre drogas, sexualidade,
doenças sexualmente transmissíveis, saúde, ética e cidadania.
Segundo Marconde Alves a chegada do Segundo Tempo é fundamental para o trabalho
de inclusão social realizado pelo Projab porque assegura a presença da garotada da
periferia, cujo interesse pelo esporte é grande. Criado em 2001, a entidade desenvolve
dois projetos sociais. O “Resgate da Cidadania” oferece para 850 adolescentes a cada
semestre, cursos profissionalizantes gratuitos de cabeleireiro, auto-elétrica, panificação,
informática e artesanato.
Outro projeto, “Casa Abrigo”, trabalha com meninos e meninas com problemas de
distanciamento familiar que foram encaminhados pelo Conselho Tutelar e pala Vara da
Infância e da Juventude. Além de estudar, aprendem uma profissão e contam com duas
casas para morar. O projeto oferece, ainda, uma equipe técnica - dois psicólogos, dois
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assistentes sociais e um terapeuta ocupacional - que também será disponibilizada aos
jovens do Segundo Tempo.
Inglês a preços simbólicos para participantes do Segundo Tempo

Os jovens contemplados pelo Segundo Tempo, em Barueri, terão aulas de inglês a preços
simbólicos. O Instituto de Idiomas Yázigi, parceiro no Projeto “Resgate da Cidadania”,
abraçou a causa mais uma vez. A mensalidade do curso normal custa em média R$
230,00. Os alunos do Resgate da Cidadania pagam R$ 30,00 (até 12 anos ) e R$ 40,00
(acima de 12 anos). Para os estudantes do programa Segundo Tempo esse valor foi
reduzido mais ainda, ou seja, R$ 15,00 (até 12 anos) e R$ 20,00 (acima de 12 anos).
“Nossa maior vitória é saber que entidades públicas, privadas e a sociedade civil se
engajaram com sabedoria, nos programas sociais do Governo Federal”, comemora
Marconde Alves.

Carla Belizária
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Jovens de todo o mundo vão conhecer Programa Segundo Tempo, em Barcelona
19/07/2004, 18:20

Brasília 19/07/2004 (Ascom/ME) - O Programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte,
será apresentado pelo Serviço Social da Indústria - Sesi, em Barcelona, Espanha, de 9 a
12 de agosto, durante o III Festival Mundial de Juventude.
O Sesi é um dos maiores parceiros do Programa Segundo Tempo. Atende 40 mil jovens
dos ensinos fundamental e médio, em 230 núcleos distribuídos em suas instalações de
180 municípios do Brasil. A convite da Unesco - uma das organizadoras do evento que
este ano reúne 10 mil jovens de todo o mundo - além de palestra, o Sesi estuda outras
formas de atuação através de dinâmica de grupo entre participantes, com mostra de
filmes, fotografias e slides.
O anúncio foi feito pelo ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, durante a cerimônia de
lançamento da 11ª edição do programa Ação Global Nacional, em Brasília. A mostra das
atividades do Programa Segundo Tempo em Barcelona faz parte da programação do
Fórum Mundial de Cultura que acontece na cidade espanhola desde maio e encerra em
setembro. O evento tem como tema: “Linguagem com Violência, Violência com
Linguagem”.
Para o ministro Agnelo, a divulgação do trabalho do Ministério do Esporte nesta atividade
internacional é de grande importância. Segundo ele, mostra aos jovens de todo o mundo
que através de programas de integração social o governo brasileiro dá provas do quanto é
fácil e barato mudar para melhor a vida de milhares de crianças e adolescentes em áreas
de risco social. “Graças à conscientização de parceiros como entidades públicas, privadas
e sociedade civil, o Segundo Tempo é atualmente o maior programa sócio-esportivo do
mundo. Custa R$ 25,00 por mês para cada criança”, informa o Ministro, explicando que a
meta é chegar ainda em 2004, à casa de 1 milhão de atendimentos.
O Segundo Tempo é um programa do Ministério do Esporte, em parceria com o Ministério
da Educação, destinado a possibilitar o acesso de crianças e jovens à prática esportiva,
matriculados em escolas públicas, principalmente em áreas de vulnerabilidade social.
Beneficia, atualmente, 750 mil jovens em todo o País. Além de assegurar a prática
esportiva em horário oposto ao turno escolar dos jovens, o Ministério garante uniforme,
material esportivo, reforço escolar e noções de saúde e higiene. A alimentação é
oferecida na parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, através do Programa
Fome Zero.
Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br
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O Ministério disponibiliza, ainda, para cada núcleo de atendimento, um coordenador
(professor de Educação Física) e quatro monitores (estagiários) que fazem o
acompanhamento das atividades esportivas. Os profissionais são capacitados através de
outra importante parceria: a Universidade de Brasília (UnB), através de curso de longa
distância via internet.

Carla Belizária
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Ministro do Esporte inaugura Segundo Tempo em assentamento do DF
23/07/2004, 10:16

O Varjão, assentamento da periferia do Lago Norte, em Brasília, será contemplado com o
programa Segundo Tempo. O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, fará o lançamento do
programa neste sábado (24/07), às 10h, no Ginásio de Esportes do Clube da Apcef Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, no trecho 03 do Setor de Clubes
Norte. Trata-se da parceria entre o Ministério do Esporte e a Galera dos Matutos, uma
associação local que desenvolve atividades de teatro e dança, onde o esporte é objeto de
inclusão social de 400 estudantes carentes, dos ensinos fundamental e médio.
“A ação é reforçada por uma importante parceria da sociedade civil”, antecipa Agnelo
Queiroz ao informar que a Apcef cedeu todas as instalações esportivas para esse projeto.
“A cada dia as pessoas se conscientizam de que somente através de uma corrente de
solidariedade e de parceiros, jovens antes sem nenhuma perspectiva de vida, passam a
ter esperança de um futuro melhor”, assegura o Ministro.
Os alunos terão em horário oposto ao turno escolar, alimentação, material esportivo,
reforço escolar e noções de saúde e higiene. O Ministério do Esporte disponibilizará à
Ong, um coordenador de núcleo (professor de Educação Física) e quatro monitores
(estagiários) para o acompanhamento das atividades.
O clube social abrirá suas portas segundas, quartas e sextas-feiras, durante todo o dia e
atenderá cerca de 50 crianças por visita. As atividades esportivas terão início na próxima
segunda-feira (26/07). Para a prática do vôlei, basquete, natação, futebol de campo e
salão serão disponibilizadas quatro quadras poliesportivas. Já na natação foram
oferecidas duas piscinas aquecidas.
“A meninada está eufórica, principalmente, pela prática da natação, modalidade nunca
desenvolvida no Varjão”, explica Abdenaldo Batista, presidente da Galera dos Matutos.
“Os estudantes foram previamente inscritos e aguardam com ansiedade, o início das
atividades do mais importante projeto esportivo do Governo Federal“, afirma.
Segundo o presidente da Apcef, Ismael Artur Galeazzi, foram reservadas duas piscinas
aquecidas, com tratamento de última geração. “A água não irrita mais os olhos dos
banhistas, evita fungos e bactérias e o cabelo não fica mais tão duro por conta do cloro”,
explica.
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A Galera dos Matutos foi fundada em 1997, com a iniciativa de abrir as portas da Escola
Classe do Varjão aos finais de semana, para realização de concursos de quadrilhas de
São João. Atualmente, é mantida por doações e conta com o trabalho voluntariado.

Carla Belizária
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Segundo Tempo chega ao Varjão em clima de festa
26/07/2004, 13:02

Cerca de 800 pessoas da comunidade do Varjão lotaram o ginásio de esportes do Clube
da Apcef – Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, no último sábado
(24/07), durante a solenidade de lançamento do programa Segundo Tempo. Com a
implantação desse novo núcleo, crianças e adolescentes do Varjão passam a dispor de
equipamentos e orientadores para a prática esportiva.
O evento, aberto pelo ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, contempla 400 estudantes dos
ensinos fundamental e médio através da parceria com a Galera dos Matutos - uma Ong,
fundada em 1997, que realiza atividades de dança e teatro no Centro de Ensino da Área
Especial, localizado no Varjão.
Durante a solenidade, o Ministro destacou a importância do trabalho de inclusão social
promovido pelo Ministério do Esporte. “O caminho mais eficaz para evitar que nossas
crianças façam as escolhas erradas na vida é o esporte”, assegurou o Ministro
destacando o trabalho em equipe, liderança e disciplina como reforços importantes na
formação do jovem.
O evento contou também com a participação da equipe juvenil de vôlei e futebol de salão
da Apcef. Dentre os atletas do vôlei, cinco participam da seleção brasileira juvenil.
Segundo Jorge André Nunes, gerente de esportes do clube, os contemplados pelo
Segundo Tempo que mais se destacarem em suas respectivas modalidades poderão
integrar as seleções do clube.
Na solenidade, grupos de jovens do assentamento do Distrito Federal apresentaram uma
peça de teatro que abordou o perigo das drogas. Os atores conseguiram impressionar as
crianças que se assustaram com os artistas vestidos como “fantasmas das drogas”. A
deputada distrital Érika Kokay (PT-DF), elogiou o projeto do Ministério do Esporte. “Temos
visto um verdadeiro extermínio (físico e de futuro) de nossas crianças e adolescentes, e
projetos relacionados aos esportes permitem que as crianças brinquem e os jovens
sonhem”.
Ao fim da cerimônia, rapidamente, as crianças e pais presentes se dispersaram em
direção ao lanche oferecido pela Galera dos Matutos. A ONG conta, inclusive, com uma
lista de espera composta por 200 jovens. Animadas, as pré-adolescentes Líne e Lucileidy,
ambas com 11 anos, se inscreveram para praticar vôlei e natação. “Quero ser
medalhista”, disse Lucileidy.
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Segundo o presidente da Galera dos Matutos, Abidenaldo Gama (Bidé), o contato com a
Apcef existia há algum tempo, desde a época em que o Varjão começou a fazer
apresentações de quadrilhas durante as festas de São João do clube.
No convênio com a Galera dos Matutos, o Ministério do Esporte destinou R$ 77 mil,
recursos utilizados para o atendimento dos alunos dos ensinos fundamental e médio para
os próximos 10 meses. A expectativa de Bidé é de que esse dinheiro atenda as
necessidades do projeto no período de 1 ano.
O evento contou ainda com as presenças do diretor de esportes da Apcef, Raimundo
Edilberto, do vice-presidente da Caixa Econômica, Carlos Borges, da administradora do
Varjão, Stela Maria de Lima, além do presidente da Apcef, Ismael Galeazzi.

Luciana Yonekawa e Carla Belizária
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Moradores do Varjão celebram programa Segundo Tempo
26/07/2004, 13:15
Brasília, 26/07/2004 (Ascom/ME) – “Somente através do Programa Segundo Tempo, um
pobre de verdade consegue esporte para os filhos, com uma equipe de professores
capacitada, numa infra-estrutura esportiva de primeira qualidade, com alimentação,
uniforme, reforço escolar de graça”, afirmou a telefonista, Andréa Lopes, mãe de dois
adolescentes que participam do projeto.
Desempregada há quase três anos, a moradora do Varjão foi uma dos 800 moradores
que marcaram presença no lançamento do programa, no último sábado (24/07), no clube
da Apcef - Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal.
A pareceria do Ministério do Esporte e a Galera dos Matutos, uma associação local que
desenvolve atividades de teatro e dança, contempla, a partir de hoje (26/07), 400
estudantes carentes dos ensinos fundamental e médio.
Em clima de festa, o evento aberto pelo ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, teve como
marca registrada a alegria, estampada nos rosto de crianças, jovens e pais comtemplados
pelo programa. “O Hino Nacional foi cantado de forma exemplar, em voz alta e com peito
estufado pela meninada”, elogiou orgulhoso, Agnelo Queiroz.
Para o presidente da Galera dos Matutos, Abidenaldo Batista Gama (Bidé), o Segundo
Tempo marca uma etapa de melhoria na vida dos moradores. “Sequer utilizamos carro de
som para convidar a comunidade para o lançamento do programa. A necessidade de
mudança fez com que nossos moradores lotassem os mais de oito ônibus e viessem
festejar a chegada desse grande benefício”, explicou o popular Bidé, como é conhecido.
“A marginalidade no Varjão é muito grande. Com a chegada do Segundo Tempo terei
mais tranqüilidade, pois meu filho não vai crescer nas ruas e terá um futuro melhor”,
comemorou a monitora de creche desempregada, Socorro Pereira.
Para Lucileide Silva, empregada doméstica moradora do Varjão há 16 anos, as atividades
esportivas do programa não permitem que a filha Bianca, 7 anos, conviva com o mundo
das drogas. ”Estávamos em estado de abandono. Graças ao presidente Lula e ao ministro
Agnelo Queiroz nossos jovens foram lembrados”, vibrou.
O Segundo Tempo chegou em boa hora para os primos Gustavo e Rafael Leal, porque
ambos não sabem nadar. “No Varjão não existe piscina. O Lago Paranoá é o único lugar
onde a gente poderia mergulhar e, mesmo assim, nossa mãe não deixa”, revelaram.
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Com 12 anos de idade, os estudantes do Centro de Ensino do Lago Norte (Celan) não
conseguiram disfarçar a emoção em poder praticar vôlei e principalmente, a natação.
“Quem sabe a gente mais tarde não seja um atleta da seleção brasileira”, sonham.
“O Segundo Tempo é maravilhoso porque ocupa com esporte, alimentação e reforço
escolar as crianças que ficavam a toa, sem ter o que fazer”, afirmou a tia de Rafael,
Tereza Cristina.
Os jovens poderão utilizar todas as instalações esportivas do Clube Apcef, durante as
segundas, quartas e sextas-feiras, cerca de 50 crianças por visita. Para a prática do vôlei,
basquete, natação, futebol de campo e salão são oferecidas quatro quadras poliesportivas
e duas piscinas para as aulas de natação.
O Ministério do Esporte assegura, aos alunos, em horário oposto ao turno escolar,
alimentação, material esportivo, reforço escolar e noções de saúde e higiene. Para o
acompanhamento das atividades, disponibiliza um coordenador de núcleo (professor de
Educação Física) e quatro monitores.
Segundo presidente da Apcef, Ismael Artur Galeazzi, o clube vai oferecer curso de
informática como atividade extracurricular do Segundo Tempo e aproveitar os estudantes
que mais apresentarem desempenho esportivo para integrar as equipes do clube.

Carla Belizária
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Grupo de pesquisa da UFC visita Segundo Tempo no Recanto das Emas
27/07/2004 às 18h01

O Geom - Grupo de Educação e Estudo Oncológico da Universidade Federal do Ceará
acompanha de perto o trabalho realizado pelo Programa Segundo Tempo, na cidade do
Recanto das Emas, em Brasília. Até a próxima sexta-feira (30/07), a psicóloga Célia Maria
Leite e o estudante de Educação Física, Geraldo Arraes Júnior, desenvolvem pesquisa e
intercâmbio de atividades com 200 crianças e adolescentes atendidos pela Opai - Obras
de Promoção e Assistência à Infância e à Adolescência - parceira do Ministério do
Esporte.
No primeiro dia de visita (21/07), os jovens da Opai receberam com música a equipe
cearense, cantando “Aquarela” e “Amigos para Sempre”. Os alunos foram indagados
sobre qual motivo os levou a participar das atividades do programa Segundo Tempo. “Não
pensei duas vezes quando soube que aqui tinha basquete e vôlei”, afirmou Matias
Pereira, 9 anos. A justificativa de Pedro Henrique, 10 anos, foi a prática de futebol de
campo. Já Vitor Silva, 10 anos, “porque a comida é deliciosa”.
Antes da apresentação de vídeo sobre as atividades esportivas, culturais e turísticas do
Ceará, foram distribuídos brindes aos alunos. Além dos pontos turísticos de Fortaleza, os
jovens puderam conhecer esportes como o skate na areia, praticado nas praias
cearenses, e asa delta, na cidade de Quixadá.
O presidente da Opai, Antônio Sérgio da Cunha, acredita que o trabalho realizado pelo
Geom exerce grande importância para aprimorar o conhecimento turístico dos estudantes
dos ensinos fundamental e médio, contemplados pelo Segundo Tempo. “A maioria sequer
teve oportunidade de sair da cidade onde mora, quanto mais viajar para outros estados”,
argumentou.
Depois da abordagem dos profissionais, os alunos foram praticar capoeira, caratê e kungfu. “As três modalidades, implantadas recentemente, permitem a busca da disciplina, o
auto-controle e o respeito ao próximo”, explicou o professor Edivan Filho.

Esporte usado como prevenção ao câncer

No Ceará, o câncer é a primeira causa de morte entre homens e a terceira entre
mulheres. A experiência compartilhada com os estudantes do Segundo Tempo vai
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aprimorar o funcionamento das atividades esportivas e sociais desenvolvidos pelo grupo
cearense que trabalha a prevenção do câncer com a comunidade infanto-juvenil.
O Geom oferece gratuitamente aulas de vôlei e basquete para mais de 100 crianças
pobres, do bairro Rodolfo Teófilo, periferia de Fortaleza. A garotada conta, ainda, com
oficinas de dança e artesanato, palestras e noções de saúde, numa instalação cedida
pelo Lions Clube.
A cada ano, o Geom atende de 26 mil estudantes em busca de informações para
trabalhos escolares e feiras de ciências. O trabalho é realizado em parceria com a
Missionária da Infância, entidade de assistência da igreja católica.
As atividades do Geom fazem parte do trabalho do grupo de extensão do departamento
de Cirurgia da Faculdade de Medicina. O grupo conta ainda com a colaboração de
estudantes de Odontologia, Medicina, Nutrição, Fisioterapia e Psicologia e voluntários da
comunidade na orientação preventiva da garotada.
A psicóloga Célia Leite manifestou interesse em firmar parceria com o programa Segundo
Tempo como forma de assegurar um futuro melhor às crianças e adolescentes assistidos
pelo Geom. “Com a doação da alimentação, uniforme, material esportivo e reforço
escolar, pelo Ministério do Esporte, o trabalho de nossa ONG teria mais qualidade”,
garantiu.

Carla Belizária
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Segundo Tempo e Corpo de Bombeiros garantem cidadania aos jovens do DF
29/07/2004, 17:21

Em Brasília, três mil crianças e adolescentes atendidos em nove núcleos do Segundo
Tempo misturam, na prática, o verde e o amarelo, cores do programa, com o "vermelhofogo", do Corpo de Bombeiros. Na parceria com IBAVI - Instituto Bombeiros Amigos da
Vida, o Ministério do Esporte assegura atividades esportivas no contraturno escolar, além
de uniforme, material esportivo, alimentação e reforço escolar. Em contrapartida, a
Corporação ensina primeiros socorros, combate a incêndios, noções de resgate e
civismo.
Na parceria, são contemplados estudantes dos ensinos fundamental e médio das cidades
de Taguatinga, Gama, Sobradinho, Núcleo Bandeirante, Brazlândia, Ceilândia, Paranoá,
Samambaia e São Sebastião. Os jovens integram a Brigada Bombeiro Mirim instaladas
nos quartéis de cada localidade.
Segundo o ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, a parceria com o IBAVI permitirá o
atendimento de alunos em mais duas cidades do DF. “Em setembro, estaremos
inaugurando um núcleo do Segundo Tempo em Santa Maria e em seguida o do Recanto
das Emas, nas instalações dos comandos locais”, antecipa.
Na 3ª Companhia Regional de Incêndio do Gama, por exemplo, o trabalho não pára.
Mesmo durante as férias escolares, as atividades acontecem sempre de 8h às 11h e de
14h às 17h, durante as segundas, terças e quintas-feiras, atendendo 500 jovens de
famílias carentes.“Infelizmente, quando chega o final do mês, esse número reduz para
460 porque os mais pobres ficam sem dinheiro para pagar o ônibus”, lamenta o tenente
Magno.
Na Brigada mirim do Gama foram identificados dois tipos de perfis de carência entre os
contemplados: a afetiva (porque os pais estão sempre trabalhando), e a econômico-social
(crianças atraídas pelo lanche).
No dia-a-dia do Segundo Tempo, meninos e meninas adquirem condicionamento físico na
aula de Educação Física, onde é despertado o interesse pelo esporte. São oferecidas as
modalidades de futebol de campo, salão e society, além de vôlei, handebol, basquete e
tênis.
A banda de música, comandada pelo subtenente reformado, maestro Nicodemus e o coral
com 60 vozes, ministrado pelo professor e sargento Eliaquim, são atividades

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

CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS
PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST

extracurriculares. Na programação, estão incluídas, além de aulas, apresentações em
diversos espaços culturais de Brasília.
Aulas práticas ensinam a profissão atleta-bombeiro

Das quadras esportivas para o pátio. Numa atuação rápida e eficaz, típica dos salvavidas, além do esporte, os jovens do Segundo Tempo aprendem, na prática, como agir no
combate a incêndios. A ação envolve todo um cenário que vai de toque de sirene,
utilização de uniforme e capacetes, passeio no caminhão condutor de água dentro do
quartel, à montagem e uso das mangueiras para apagar uma imensa fogueira, acesa
numa área isolada controlada pelos próprios bombeiros.
“Adoro nadar e cantar, mas quero ser bombeira quando crescer, por isso, acredito estar
no lugar certo”, disse Thaynara Alcântara, 11 anos. Para Gustavo Rodrigues, “aqui tem
um lanche muito gostoso e as brincadeiras da recreação são muito legais”, disparou. Em
tom inocente, sua resposta imediata arrancou gargalhada dos demais colegas.

Carla Belizária
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Esporte e música no dia-a-dia dos bombeiros mirins do Segundo Tempo
29/07/2004, 18:31

Brasília, 29/07/2004 (Ascom/ME)- "Amigos para Sempre", tema dos Jogos Olímpicos de
Barcelona, em 1992, é a canção inspiradora de mais de 30 crianças e adolescentes
atendidos pelo programa Segundo Tempo, no Gama, cidade-satélite do Distrito Federal.
Os alunos dos ensinos fundamental e médio, que participam do Coral da Brigada Mirim do
Corpo de Bombeiros, na parceria entre Ministério do Esporte e o Instituto Bombeiro Amigo
da Vida - IBAVI, se preparam para o lançamento do primeiro CD, ainda em 2004.
No repertório do primeiro trabalho gravado pelo grupo estão músicas de Milton
Nascimento, Tribalistas, Caetano Veloso, além de canções de autoria do sargento
Eliaquim. “Estamos preparando com muito carinho esse trabalho, porque representa para
nós o resultado do nosso esforço e determinação em promover a inclusão social de
diversas crianças carentes”, revela o Sargento.
O núcleo do Segundo Tempo no Gama é realizado no quartel do Corpo de Bombeiros
com atividades esportivas e noções de prevenção a acidentes domésticos e combate a
incêndios durante as segundas, quartas e quintas-feiras. Quinhentos jovens recebem do
Ministério do Esporte alimentação, reforço escolar e noções de saúde, higiene e
cidadania. Uniforme e material para a prática esportiva também são oferecidos
gratuitamente pelo Governo Federal.
As aulas de canto são intercaladas com a prática esportiva de futebol de salão, society e
campo, além de vôlei, handebol, basquete e tênis. Para o coordenador da Brigada Mirim,
tenente Magno, tanto a música quanto o esporte são atividades que incentivam a
concentração e as participações coletivas, fundamentais para o desenvolvimento da
criança. “Graças à Deus, ao Comando do Corpo de Bombeiros e ao ministro do Esporte,
Agnelo Queiroz, esse trabalho é um exemplo de cidadania”, afirmou o tenente.
O coral é convidado com freqüência para se apresentar em diversos locais do Gama e em
Brasília. Com repertório variado que vão de múscica popular brasileira à música sacra, os
meninos do Segundo Tempo na Brigada Mirim cantaram para um público diversificado
nas universidades, shoppings, hospitais, rodoviárias e Câmaras Distrital e Federal.

Ronaldo Mendes e Carla Belizária
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