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Comentário

Jogador Renato Augusto vai a festa de Natal
com crianças em São Gonçalo
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Alunos de escolas públicas de São Gonçalo, na Região Metropolitana
do Rio, receberam a visita do jogador Renato Augusto, da seleção. O
encontro aconteceu na festa de Natal do projeto socioesportivo Craque
do Amanhã, no bairro Arsenal.
— Dar oportunidade para crianças por meio de projetos sociais faz a
diferença. Não desistam dos seus sonhos. Quando eu tinha a idade de
vocês, bem pequeno, sonhava em chegar onde cheguei e só com muito
treino e força de vontade pra poder chegar onde estou hoje, então fica
minha torcida para todos vocês — disse o jogador às crianças.
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O projeto atende 200 crianças e adolescentes de oito escolas
municipais por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Segundo o
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coordenador do projeto, Felipe Soares, o futebol é o fio condutor para o
desenvolvimento integral da criança, físico, psicológico e social.
— É preciso alinhar a escola e a família, e o projeto traz essa união. O
esporte é trabalhado como um meio educacional. Ganha o município de
São Gonçalo, os alunos, todos que participam — avaliou Felipe, que
também comemorou a expansão do trabalho para o Colégio Municipal
Ernani Faria, feita recentemente.
O projeto
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Inaugurado em maio de 2012, o Craque do Amanhã tem como
padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Ibson, Vagner
Love e Paulo Henrique Ganso. O novo centro de treinamento do projeto
tem capacidade para atender 200 crianças e adolescentes, com idade
entre 8 e 17 anos, de ambos os sexos, matriculados na rede pública de
ensino, com prioridade para alunos portadores de deficiência.
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