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Agência de Notícias

SG abraça o projeto "Craques do Amanhã"

O projeto "Craques do Amanhã", dos
jogadores de futebol Ibson, Wagner Love
e Ganso, ganharam a adesão do prefeito
de São Gonçalo, Neilton Mulim. Durante o
evento em comemoração aos dois anos
de funcionamento, na tarde desta quinta-
feira (13/06), na sede do projeto, no
bairro do Arsenal, Mulim garantiu apoio
ao trabalho que atende a cerca de 200
jovens nas áreas de esporte e lazer. A
garotada aproveitou a festa para tirar
fotos com os ídolos e mostrar um
pouquinho do que aprendeu no projeto. 

Acompanhado do secretário de Desenvolvimento Social, Nivaldo Mulim, e da secretária de
Atenção a Mulher, ao Idoso e a Pessoa Portadora de Necessidade Especial, Tânia Soares,
o prefeito assina na próxima semana convênio com a instituição: "Vamos fazer para que
este brilhante projeto na área social continue", garantiu. 

Os jogadores e mentores do projeto explicaram o objetivo do projeto. "Grande parte dos
problemas sociais ocorridos no Brasil é causada pela crescente ociosidade das crianças e
dos adolescentes das classes menos privilegiadas da sociedade. Essa ociosidade abre
caminho para a marginalidade e torna preocupante o futuro destes jovens, podendo gerar
inúmeros transtornos e malefícios às suas famílias e consequências desastrosas para a
sociedade em geral. Além de ferir os direitos básicos da criança e do adolescente, a
exploração infantil também deve ser observada com grande atenção pela sociedade",
explicaram. 

O Projeto "Craque do Amanhã" foi idealizado pelos jogadores Ibson, Vagner Love e Paulo
Henrique Ganso e é realizado através da parceria entre o CETAC (Centro de Estudo,
Treinamento e Assessoria à Cidadania) e o CIEDS (Centro Integrado de Estudos e
Programas de Desenvolvimento Sustentável). 

Considerando a necessidade de conhecer a realidade e possibilitar a (re) construção
coletiva do conhecimento e da realidade, o CIEDS tem adotado como estratégia didática
predominante nas diversas capacitações implementadas a utilização de metodologias
participativas e de dinâmicas de grupo que possibilitem aos participantes (equipe do
projeto e beneficiários), utilizar o seguinte encadeamento: Olhar - Refletir - Agir.

São Gonçalo, 13/06/2013
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Notícias Relacionadas

 Caminhada em homenagem as mulheres gonçalenses;

 Prefeitos de São Gonçalo e Itaborai mantem encontro;
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