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Projeto social de Ibson, Love e Ganso leva
crianças à Granja Comary
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Parreira e Felipão receberam um cartaz da criançada Foto: Guilherme Pinto / Agência O Globo
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O “Craque do Amanhã”, projeto social que tem os jogadores Ibson,
Vagner Love e Paulo Henrique Ganso como padrinhos, levou um
grupo de crianças à Granja Comary, onde a seleção brasileira realiza
a preparação para a Copa do Mundo. Em Teresópolis, na região
serrana do Rio de Janeiro, a criançada tirou foto com os jogadores e
entregou um cartaz com o desenho do mascote Fuleco a Carlos
Alberto Parreira, coordenador técnico da seleção.
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Primeira página
O Projeto usa o futebol como fio condutor para o desenvolvimento
integral e trabalha com jovens com idade entre 9 a 17 anos,
moradores de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Atualmente, 200
meninos fazem parte do “Craque do Amanhã”.
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