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Olimpíadas Rio-2016 motivam alunos do Segundo Tempo a conhecer o arco e 

flecha 

02/08/2011, 09:37 

    

As férias escolares de julho foram 

marcadas pelo aprendizado esportivo de 

modalidades que envolvem as 

Olimpíadas Rio-2016.  Em Jaguariúna, 

cidade do interior paulista, 

100  estudantes contemplados pelo 

programa de inclusão social do Ministério 

do Esporte, o Segundo Tempo, 

vivenciaram  a experiência com 

a  modalidade olímpica do arco e flecha cujas técnicas foram ministradas  pelos atiradores 

do grupo Tiro ao Alvo Pedreira (TAP). 

Beneficiado pela parceria com a ONG/Oscip Pra Frente Brasil, o estudante Pedro 

Barbosa, de 8 anos,  foi um dos participantes do Segundo Tempo a comparecer no 

Parque José Pires Júnior para conferir a apresentação.  “Adorei, foi muito legal e 

diferente, deveria ter mais apresentações desse tipo. Eu nunca tinha visto e foi legal atirar 

no alvo", disse o aluno. 

O evento foi dividido em aulas teóricas e práticas. Primeiro foram apresentados slides que 

tratavam dos primeiros registros do esporte.  Crianças e adolescentes aprenderam que o 

arco e  flecha é praticado desde o ano 3.500 a.C, quando anciões egípcios preparavam 

os arcos para seus guerreiros. 

Depois eles aprenderam o método, ou seja, a forma como usar corretamente o 

equipamento esportivo. A ação proporcionou aos alunos a oportunidade de arriscar a 

pontaria, podendo utilizar e interagir com todo aparelhamento que envolve a modalidade 

do arco e flecha. “A ideia era trazer algo diferente das modalidades populares que fazem 

parte dos jogos olímpicos”, comentou Murilo Cesar Silingardi, coordenador técnico da 

entidade. 

As atividades diferenciadas oferecidas este ano aos beneficiados pelo Segundo Tempo 

fazem parte da programação do projeto Faces do Brasil (Fazendo Arte, Cultura e Esporte) 

e inclui apresentação de peças teatrais, exibição de filmes, danças, jogos de xadrez, 

damas e dominó, pinturas em desenhos, entre outros. 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7236
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7236
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De acordo com o secretário Nacional de Esporte Educacional, Wadson Ribeiro, além de 

reforçar a rede de solidariedade por meio das parcerias locais do Segundo Tempo, a 

ação  também amplia o leque de oportunidades. “São jovens que antes eram tidos como 

excluídos e que, ao frequentarem os núcleos do Segundo Tempo, passaram a praticar 

esportes. O contato com essas novas experiências pode despertar, dentro de cada um, o 

desejo de, quem sabe um dia, ser um atleta”, comenta. 

 

Carla Belizária 

Foto: Divulgação 

Ascom – Ministério do Esporte 
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AVISO DE PAUTA: Segundo Tempo inaugura núcleo na Base Aérea de Brasília 

10/08/2011, 12:12 

 

Quem imagina que a Base Aérea de 

Brasília é um local exclusivo para pouso 

e decolagem de aeronaves da Força 

Aérea Brasileira (FAB) em voos oficiais 

está equivocado. A partir de hoje a 

unidade da Aeronáutica na capital federal 

passa a ser também local-referência da 

prática do futebol para 100 crianças e 

adolescentes moradores do Núcleo 

Bandeirante e da Candangolândia. Os jovens serão contemplados pelo Segundo Tempo, 

programa de inclusão social do Ministério do Esporte, por meio de parceria com o 

Ministério da Defesa. 

A inauguração, prevista para as 15h desta quarta-feira (10.08), na Base Aérea, reforça a 

importância do futebol no desenvolvimento da cidadania e da juventude. No Segundo 

Tempo/Forças no Esporte, além da prática esportiva, do reforço escolar e da alimentação 

– parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome –, os jovens 

terão direito a atendimento médico-odontológico, uniforme e material esportivo e 

transporte gratuitos. As atividades acontecem no contraturno da escola. 

Com o início das atividades do Segundo Tempo na Base Aérea de Brasília o convênio 

interministerial aumenta para 12.400 o contingente de estudantes em situação de 

vulnerabilidade social, contemplados em quartéis das Forças Armadas. Além da 

Aeronáutica, as estruturas físicas dos quartéis da Marinha e do Exército distribuídas pelo 

território nacional também abriram suas portas para as crianças do programa, totalizando 

124 núcleos. 

 

Nova unidade 

Ainda este mês, no dia 17, às 16h, acontecerá outra inauguração. Três núcleos do 

Segundo Tempo instalados no Clube dos Tenentes e Sargentos do Exército (Clube do 

Rocha) atenderá 300 estudantes carentes do Paranoá, Itapuã e São Sebastião, no Distrito 

Federal, com os mesmos benefícios disponibilizados aos estudantes contemplados no 

núcleos da Base Aérea. 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7282
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Serviço: 

Inauguração de núcleo do Programa Segundo Tempo na Base Aérea de Brasília 

Data: 10.08.2011 (quarta-feira) 

Horário: 15h 

Local: Base Aérea de Brasília - ao lado do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek 

 

Carla Belizária 

Foto: Francisco Medeiros 

Ascom – Ministério do Esporte 
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Crianças do Programa Segundo Tempo conhecem a presidenta Dilma na Base 

Aérea de Brasília 

 10/08/2011, 18:55

 

A solenidade cívico-militar de lançamento 

do Programa Segundo Tempo na Base 

Aérea de Brasília, preparada pelo efetivo 

da Aeronáutica nesta quarta-feira 

(10.08), foi além das expectativas para 

100 crianças carentes do Distrito Federal, 

com idades entre 8 e 10 anos. Enquanto 

aguardavam o início da cerimônia, os 

estudantes – moradores do Pakway, 

Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Cahub-1 – foram surpreendidos pela presença da 

presidenta da República, Dilma Rousseff, quando ela embarcava no avião da Presidência, 

o Air Bus-319, para as cidades de São Paulo e Fortaleza. 

No momento em que o estudante Lucas Camilo, 12 anos,  avistou a presidenta, a euforia 

foi imediata e causou frisson entre os demais.  “Eu gritei por Dilma e ela veio em nossa 

direção. A presidenta sorriu para a gente, apertou minha mão e me chamou de amigo. 

Ainda perguntou se estava tudo bem conosco”, revelou o aluno da escola Classe Ipê. 

O fato se repetiu entre os demais alunos contemplados na parceria entre o Ministério do 

Esporte e Ministério da Defesa, entre eles Maria Luzia Abreu Dias. Na opinião da menina 

de 11 anos, o evento saiu melhor do que a encomenda. “Depois que Dilma falou com 

Lucas, nem precisou a gente chamar por ela. A presidenta veio até nós, muito alegre, e 

nos cumprimentou com um ‘oi’, um por um.” 

 

"Ela é bonita" 

Surpresa com o encontro, Carolina Gomes disse que nunca imaginou ver Dilma ao vivo e 

em cores, em uma distância tão próxima. “Ela é bonita, sorridente e se preocupa com a 

juventude brasileira”, disparou a garota de 8 anos. 

Já as colegas Fabielly Fernandes, 8, Brenda Rivas, 11, e Bianca Vieira dos Santos, 10, 

estavam maravilhadas. As alunas foram unânimes ao comentar a oportunidade de 

conhecer a presidenta Dilma e de ainda poder traçar, num futuro próximo, um projeto de 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7286
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7286


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

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

vida. Além de  praticar vôlei, futebol e natação e de ter o reforço escolar e alimentar, elas 

destacaram o sonho de virar atleta ou seguir carreira militar na Aeronáutica. 

 

Confira a reportagem em vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=2cpvKTs4c2A 

 

Carla Belizária 

Foto: Tenente Bianca Insaurralde/Divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte 

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

 

 

 

  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
https://www.youtube.com/watch?v=2cpvKTs4c2A
http://twitter.com/minesporte
http://facebook.com/ministeriodoesporte
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Segundo Tempo/Forças no Esporte abre núcleo da Aeronáutica na capital federal 

10/08/2011, 19:50 

    

Parceria do Ministério do Esporte com o 

Ministério da Defesa, o programa 

Segundo Tempo/Forças no Esporte 

inaugurou o primeiro núcleo da 

Aeronáutica em Brasília na tarde desta 

quarta-feira (10.08), com uma solenidade 

na Base Aérea. As 100 crianças carentes 

do Distrito Federal que serão 

beneficiadas pelo programa começaram 

as atividades logo depois de um encontro inesperado com a presidenta Dilma Rousseff, 

que embarcava para viagens de trabalho em São Paulo e Fortaleza. 

O programa atenderá a crianças de oito a 10 anos, alunas da Escola Classe Ipê, que 

recebe moradores carentes do Park Way, Núcleo Bandeirante e Candangolândia.  Os 

beneficiados poderão praticar futebol, vôlei, natação e karatê.  Além da prática esportiva, 

do reforço escolar e da alimentação - parceria com o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome – os jovens terão direito a atendimento médico-odontológico, 

uniforme, material esportivo e transporte gratuitos. As atividades acontecem no 

contraturno da escola. 

“O Programa Segundo Tempo vem acrescentar nossas atividades com o trabalho social. 

Continuaremos a desenvolver nossas atividades rotineiras na Base Aérea da melhor 

forma possível”, disse o comandante da Base Aérea, coronel-aviador Geraldo Lipo. 

Participam dessa nova unidade de atendimento do programa monitores militares com 

destaque no cenário nacional esportivo, como o soldado Thaleys Graciliano Gomes, 

campeão mundial de karatê na categoria absoluto (34 anos). 

Com o início das atividades do Segundo Tempo na Base Aérea de Brasília, o convênio 

interministerial aumenta para 12.400 o contingente de estudantes contemplados em 

quartéis das Forças Armadas. Além da Aeronáutica, as estruturas físicas dos quartéis da 

Marinha e do Exército distribuídas pelo território nacional também abriram suas portas 

para as crianças do programa, totalizando 124 núcleos. 

Representante do Ministério do Esporte na solenidade, o chefe de Gabinete da Secretaria 

Nacional de Esporte Educacional, Fernando Máximo, elogiou a dobradinha com as Forças 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7287
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Armadas. Segundo ele, em breve o Ministério do Esporte e as Forças Armadas lançarão 

uma nova parceria, que inclui o governo do Distrito Federal e demais ministérios, para 

ampliação do atendimento do Segundo Tempo. “A ação será o pontapé inicial para que o 

esporte de inclusão sirva de legado social para as cidades-sede da Copa do Mundo.” 

 

Nova unidade 

Ainda este mês, na quarta-feira, 17, serão inaugurados três novos núcleos do Segundo 

Tempo. Instalados no Clube dos Tenentes e Sargentos do Exército (Clube do Rocha), os 

núcleos atenderão 300 estudantes carentes do Paranoá, Itapuã e São Sebastião, no 

Distrito Federal, com os mesmos benefícios disponibilizados aos estudantes 

contemplados no núcleo da Base Aérea. 

 

Confira a reportagem em vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=2cpvKTs4c2A 

 

Carla Belizária 

Foto: Francisco Medeiros 

Ascom – Ministério do Esporte 

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

 

 

  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
https://www.youtube.com/watch?v=2cpvKTs4c2A
http://twitter.com/minesporte
http://facebook.com/ministeriodoesporte
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Prazo de inscrição para edital do Programa Segundo Tempo é prorrogado 

12/08/2011, 17:35 

      

O Ministério do Esporte prorrogou para o dia 1º de setembro o prazo da chamada pública 

para o Programa Segundo Tempo. O processo vai selecionar propostas que receberão 

recursos do Orçamento 2011, para a execução de projetos que visem à renovação e à 

implementação de núcleos de esporte educacional, de acordo com as diretrizes do 

programa. 

De acordo com o edital de abertura, as entidades públicas das esferas municipal, estadual 

e do Distrito Federal, além de entidades privadas sem fins lucrativos, deverão cadastrar a 

proposta exclusivamente no Sistema de Gestão de Convênios do Governo Federal 

(https://www.convenios.gov.br/siconv/Principal/Principal.do), até as 23h59 do dia 

1º.09.2011. 

As propostas das entidades federais deverão ser encaminhadas ao Ministério do Esporte 

até as 18h do dia 1º de setembro. O cadastro das propostas de todas as entidades 

proponentes deve obedecer às normas estabelecidas no edital do programa. 

 

Formação da cidadania 

O Segundo Tempo é um programa do Ministério do Esporte destinado a democratizar o 

acesso à prática e à cultura do esporte, de forma a promover o desenvolvimento integral 

de crianças, adolescentes e jovens. Trabalha-se a formação da cidadania e a melhoria da 

qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. 

 

Confira a reportagem em áudio com entrevista do ministro Orlando Silva 

 

Clique neste link para conferir o edital da Chamada Pública 

Confira a publicação no Diário Oficial da União 

Confira como participar do Segundo Tempo 

Confira detalhes sobre a Chamada Pública 

 

Emília Andrade 

Ascom – Ministério do Esporte 

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

  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7297
https://www.convenios.gov.br/siconv/Principal/Principal.do
http://www.esporte.gov.br/arquivos/snee/segundoTempo/editalPST2011.pdf
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=12/07/2011&jornal=1&pagina=71&totalArquivos=136
http://www.esporte.gov.br/snee/segundotempo/comoParticipar.jsp
http://www.esporte.gov.br/snee/segundotempo/modeloEstabelecimentoParceria.jsp
http://twitter.com/minesporte
http://facebook.com/ministeriodoesporte
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Ministério recebe pleitos para Segundo Tempo Universitário e de Pessoas com 

Deficiência 

22/08/2011, 17:44 

    

O secretário Nacional de Esporte, 

Educação, Lazer e Inclusão Social, 

Wadson Ribeiro, lançou, na última sexta-

feira (19.08), a chamada pública nº 

02/2011, destinada à analise e à seleção 

de propostas de interessados em 

implantar núcleos do Programa Segundo 

Tempo/Pessoa com Deficiência e do 

Programa Segundo Tempo/Universitário. 

Somente universidades públicas federais que possuam infraestrutura física apropriada 

para implementação do projeto pedagógico e que disponibilizem profissionais graduados 

com experiência na área podem participar do processo. 

Ao serem selecionados, conforme as diretrizes específicas de cada projeto, os núcleos 

das duas vertentes do Segundo Tempo (Universitário e Pessoa com Deficiência) contarão 

com apoio técnico e financeiro da pasta. As propostas deverão ser enviadas via Correios, 

mediante registro postal com comprovante da postagem, até o dia 09/09/2011, à 

Secretaria de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, no endereço: SEPN 511, Bloco 

A, Edifício Bittar II CEP 70.758.900. 

Cada entidade proponente pode participar com um pleito de cada núcleo – ou um 

universitário, ou um de pessoa com deficiência ou um de cada. As propostas precisam ser 

elaboradas de acordo com as premissas trazidas nas diretrizes e devem ser 

obrigatoriamente compostas por documentos que incluem: projeto técnico; plano de 

trabalho; declaração de custos; termo de apresentação de relatório de cumprimento do 

objeto; RG e CPF do reitor da universidade ou representante legal em exercício; e termo 

de nomeação e posse do reitor na universidade. 

Os pleitos deverão ser impressos em papel A4, podendo ser anexados outros 

documentos e informações considerados relevantes para a análise, até um limite total de 

50 folhas. As propostas recebidas serão avaliadas e classificadas com base nos 

seguintes quesitos: adequação; relevância; consistência; e sustentabilidade. O resultado 

da seleção será divulgado no portal do Ministério do Esporte (www.esporte.gov.br). 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7332
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7332
http://www.esporte.gov.br/


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

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

Clique e confira detalhes sobre a chamada pública e como participar 

Confira documento em PDF da chamada pública dos programas Segundo 

Tempo/Pessoa com Deficiência e Segundo Tempo/Universitário 

 

Carla Belizária 

Foto: Francisco Medeiros 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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VÍDEO: Orlando Silva participa de lançamento do Programa Segundo Tempo no 

Guarujá (SP) 

23/08/201, 11:12  

    

O ministro do Esporte, Orlando Silva, participou na segunda-feira (22.08) do lançamento 

do Programa Segundo Tempo na cidade do Guarujá, no litoral paulista. A parceria com a 

prefeitura vai beneficiar 2 mil crianças e adolescentes em 20 núcleos espalhados pelas 

áreas de maior vulnerabilidade social. 

 

Confira a reportagem em vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=2dC6mG5J8uU 

 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Orlando Silva participa de lançamento do Programa Segundo Tempo no Guarujá 

(SP) 

23/08/2011, 15:52 

 

Crianças e adolescentes do Guarujá, no 

litoral paulista, ganharam na segunda-

feira (22.08) várias opções de atividades 

esportivas para o período em que estão 

fora da sala de aula. A prefeitura da 

cidade assinou convênio com o Ministério 

do Esporte para oferecer o Programa 

Segundo Tempo em 20 núcleos, durante 

18 meses. O investimento é de 

aproximadamente R$ 1 milhão. 

O ministro do Esporte, Orlando Silva, foi ao Guarujá para o lançamento do programa. O 

objetivo é beneficiar 2 mil alunos, com idade entre 7 e 14 anos. Entre as atividades 

oferecidas estão aulas de futsal, handebol, basquete, vôlei, peteca, tênis de mesa e 

xadrez. “Nosso foco é atender a crianças que vivem em risco social. No Brasil inteiro, 

devemos ter perto de um milhão de crianças participando de projetos como esse”, afirmou 

o ministro. 

Orlando Silva destacou também a parceria dos ministérios do Esporte e da Educação, 

que pretende atingir 5 mil escolas em 2011. Ele acrescentou que, além de atuar como 

instrumento de inclusão social, o programa ajuda a revelar talentos do esporte brasileiro: 

“O Segundo Tempo pode ser o primeiro espaço para identificar a capacidade motora, 

habilidades, vocações, talentos e, a partir daí, fazer um trabalho de aperfeiçoamento para 

o alto rendimento”. 

A prefeita do Guarujá, Maria Antonieta de Brito, comentou que o Segundo Tempo não se 

limita às práticas esportivas, incluindo palestras sobre meio ambiente, prevenção de 

drogas e violência familiar.  Ela lembrou que 1.600 jovens já são atendidos pelo programa 

na cidade. Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a ONG Pra 

Frente Brasil beneficia crianças e adolescentes distribuídos em oito núcleos. 

 

Confira a reportagem em áudio 

 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7335
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7335
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Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br 

Confira a reportagem em vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=2dC6mG5J8uU 

 

Natália Borges 

Foto: Divulgação 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Chamada pública para o programa Segundo Tempo Navegar 

26/08/2011, 14:43  

 

O Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e 

Inclusão Social, lança chamada pública para os interessados em implantar núcleos do 

programa Segundo Tempo Navegar, que tem como objetivo democratizar o acesso ao 

esporte náutico para adolescentes, principalmente aqueles em regiões de vulnerabilidade 

social. 

Podem apresentar propostas as entidades que já possuam a infraestrutura física 

apropriada para oferecer, pelo menos, duas modalidades esportivas náuticas. Cada 

núcleo do programa deverá atender um mínimo de 80 adolescentes, que participarão das 

atividades duas vezes por semana. 

As propostas devem ser enviadas à Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e 

Inclusão Social até o dia 16 de setembro. O resultado da seleção será divulgado no site 

do Ministério do Esporte (www.esporte.gov.br). 

 

Clique e confira detalhes da chamada pública e como participar 

 

Confira documento em PDF da chamada pública do Programa Segundo Tempo 

Navegar  

 

Ascom – Ministério do Esporte 

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