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Oficina de reaproveitamento de alimentos tem participação especial do jogador

Ibson

Pais de alunos do projeto Craque do Amanhã receberam dicas de nutrição e gastronomia em

edição especial do Cozinha Brasil.

Futebol e culinária dividiram o espaço do centro de treinamento do Craque do Amanhã, no

Arsenal, em São Gonçalo, na tarde de hoje. Enquanto as crianças disputavam a bola em

campo, os pais recebiam uma aula especial de gastronomia com a participação do jogador

Ibson durante a oficina do Cozinha Brasil, fruto de parceria da Ampla com o Sesi. Foi a

primeira vez que os dois projetos estiveram juntos.

“O bairro precisava muito de iniciativas como esta. Nunca teve nada parecido aqui. Meus dois

filhos, um de 11 e um de 12 anos, participam do Craque do Amanhã e adoram. Eles já eram

responsáveis, agora estão ainda mais dedicados à escola para que possam continuar

participando. E esta é a segunda oficina que eu venho aqui no centro de treinamento, a

primeira foi sobre consumo consciente de energia elétrica”, contou Suzana Mansur Ferreira,

de 32 anos.

Mãe de um dos alunos do projeto, Doraci dos Santos Bastos da Conceição, de 44 anos,

também aproveitou as dicas passadas pela professora do Sesi e elogiou a participação de

Ibson. Para ela, os projetos vêm trazendo bons resultados para a região. “Já aproveitava

várias partes dos alimentos, mas aprendi aqui dicas que ainda não sabia. Não só os adultos

mas principalmente as crianças precisavam de uma iniciativa como esta, que não se via por

aqui. Esperamos que isso continue”, afirmou Doraci.

O diretor de Relações Institucionais da Endesa Brasil, André Moragas, conta que o objetivo da

empresa é continuar ampliando sua plataforma de projetos sociais Consciência Ampla, da qual

faz parte o Craque do Amanhã, entre outras iniciativas. “Temos a satisfação de possuir uma

plataforma de projetos sociais que já beneficiou cerca de 2,1 milhões de pessoas. Projetos de

sucesso como o Craque do Amanhã nos inspiram a continuar ampliando essa rede”, ressalta

Moragas.

O Craque do Amanhã une esporte, inclusão e integração social por meio de dinâmicas entre

os alunos e partidas de futebol. Fruto de parceria entre a Ampla e o Centro Integrado de

Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds), tem como padrinhos os

jogadores Ibson, Léo Moura e Gilberto e beneficia atualmente 200 crianças do bairro do

Arsenal (São Gonçalo).

Já o Cozinha Brasil é resultado de parceria com o Sesi e consiste em oficinas ministradas nos

diversos municípios da área de concessão da Ampla. Os participantes - homens e mulheres -

recebem dicas de nutrição, higiene alimentar e reaproveitamento de 100% dos alimentos em

receitas diferentes e saborosas. Este ano, já participaram das aulas cerca de 360 pessoas.

Ampla e a Endesa Brasil-A Ampla Energia e Serviços S.A, controlada pela holding Endesa

Brasil, distribui energia elétrica para 66 municípios do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo

73% do território estadual, uma área de 32.188 km². Além da Ampla, a Endesa Brasil, uma das

cinco maiores empresas brasileiras do setor elétrico, controla a Coelce, distribuidora de

energia do Estado do Ceará, as geradoras Endesa Cachoeira (hidrelétrica, no Estado de
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energia do Estado do Ceará, as geradoras Endesa Cachoeira (hidrelétrica, no Estado de

Goiás) e Endesa Fortaleza (termelétrica a gás, instalada em Caucaia, no Estado do Ceará) e a

conversora e transmissora Endesa Cien, com unidade em Garruchos, no Estado do Rio

Grande do Sul.

A Endesa Brasil é controlada pela Endesa S.A., a maior empresa de energia da Espanha e

principal companhia privada de energia da Península Ibérica e da América Latina, com ativos

em oito países (Espanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Marrocos, Peru e Portugal). A

Endesa S.A, por sua vez, tem 92% de seu capital detido pela Enel SpA, maior companhia

elétrica da Itália e a segunda maior da Europa em capacidade instalada, com operações em 40

países de quatro continentes.
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