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FLAMENGO

Everton Ribeiro, do Flamengo, cria projeto social em terra
natal e homenageia primeiro treinador
Jogador do Flamengo homenageia Seu Neco, que lhe ensinou a dar os primeiros passos no futebol, e se torna padrinho e se
junta a Ibson, Vagner Love, Ganso e a atriz Juliana Paes
Por Redação do ge — Rio de Janeiro
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Everton Ribeiro, do Flamengo, lança projeto social em sua terra natal
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Agora jogando em várias posições desde a chegada de Paulo Sousa, Everton Ribeiro mostrou também ser versátil
fora do Flamengo ao marcar um golaço. Na última semana, realizou um sonho antigo e criou um projeto social em
Santa Isabel, local onde nasceu e que fica localizado na região metropolitana de São Paulo. O camisa 7 tornou-se
padrinho do Craque do Amanhã, que há mais de nove anos atende a jovens no município de São Gonçalo, no Rio
de Janeiro.
Everton se juntou a Paulo Henrique Ganso, Vagner Love, Ibson e à atriz Juliana Paes, outros padrinhos do projeto.
Através da Lei de Incentivo ao Esporte Federal, o projeto é patrocinado pelo Nubank, empresa startup brasileira
pioneira no segmento de serviços financeiros e com atuação como operadora de cartões de crédito e fintech.
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Um dos líderes do elenco do Flamengo, Everton tratou de homenagear Seu Neco, quem lhe ensinou a dar os
primeiros passos em Santa Isabel.
- Seu Neco dedicou a vida a ensinar o amor ao esporte com dedicação, foco e determinação. Hoje quero retribuir
um pouco do muito que recebi. É a realização de um grande sonho. Estou muito feliz em poder inaugurar um
projeto dessa grandeza na minha cidade.
- O esporte alinhado com a educação, transforma vidas, e é isso que nós vamos oferecer aos nossos jovens de
Santa Isabel. O intuito não é formar jogadores de futebol, mas cidadãos do bem, conscientes dos seus direitos e
deveres, e encaminhá-los para o mercado de trabalho, esse é o nosso principal objetivo - afirmou o 7 do Flamengo.
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Everton Ribeiro visitou o Craque do Amanhã em São Gonçalo em 2019 após conquistar a Libertadores — Foto: Divulgação

O projeto será realizado no Santa Isabel Esporte Clube, onde Everton deu seus primeiros passos no futebol. A
unidade irá atender crianças e adolescentes, com idade entre 08 e 17 anos, de ambos os sexos, em situação de
vulnerabilidade social, matriculados na rede pública de ensino. Mensalmente, serão beneficiados aproximadamente
1.000 pessoas, entre jovens e seus respectivos familiares.
+ Contratações do Flamengo para 2022: veja quem chega, quem fica e quem vai embora do clube
Parceiro do jogador, o Craque do Amanhã foi inaugurado em 2012, e é reconhecidos como um dos projetos
educacionais e sócio-esportivo referência no Brasil. Ao longo desses anos, participou de diversos programas e
eventos importantes como: Criança Esperança, Fifa Football for Hope, Jogos Olímpicos Rio 2016, Copa América
2019.
Informações sobre o projeto estão disponíveis em www.craquedoamanha.org
+ Leia mais notícias do Flamengo
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