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Jovens de São Gonçalo em situação de
vulnerabilidade social, participaram das
comemorações dos três anos do projeto
"Craque do Amanhã". O evento contou
com a presença do goleiro Paulo Victor,
do Clube Regatas Flamengo. O jogador
foi a grande surpresa para os jovens e
distribuiu presentes,
sorteou uma
bicicleta e também foi homenageado
pelas crianças. Além disso, Paulo Victor
contou um pouco da sua trajetória de
vida, as dificuldades que enfrentou no
início da carreira, a importância dos
estudos e orientou os jovens para jamais

desistir dos seus sonhos.
Links úteis

Sobre o Craque do Amanhã
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O Projeto Educacional e Socioesportivo Craque do Amanhã têm como padrinhos os
jogadores de futebol Vagner Love, Ibson e Paulo Henrique Ganso e a atriz Juliana Paes,
lançado em maio de 2012 e desenvolvido pela Ampla, uma empresa da Enel e realizado
através da Lei de Incentivo ao Esporte Federal, contando também com o apoio da
Prefeitura Municipal de São Gonçalo. O projeto investe no esporte como fio condutor para
a educação e para o desenvolvimento de jovens, por meio de capacitações em futebol e
da construção de diversas ações com empresas privadas e com equipamentos públicos de
saúde, assistência social e educação. Os 200 jovens moradores de São Gonçalo recebem
ainda acompanhamento psicossocial e complementação alimentar. O projeto promove
ainda o contato qualificado com a família, focando na formação integral e no aumento da
perspectiva dos participantes
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