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Escritório reúne jogadores de basquete do Paulistano em projeto
de apoio à cidadania
O escritório Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados
comemorou o Dia das Crianças antecipadamente com muitas atividades e
diversão para as crianças. Mais do que celebrar a data, o objetivo é
despertar também nas 280 crianças carentes assistidas pela Ong MARCO
(Múltipla Ação Regional Comunitária) o amor pelo esporte e descobrir
novos talentos.
O evento reuniu cerca de 200 crianças em situação de vulnerabilidade
social, que têm entre 3 e 14 anos e frequentam a creche MARCO, entidade
filantrópica, apolítica, laica e sem fins lucrativos localizada no Butantã, e
jogadores de basquete do Clube Paulistano. A festa começará às 9h do
próximo dia 7/10, na própria creche.
Logo no início, os jogadores de basquete do Paulistano fizeram uma
"performance" de 20 minutos para as crianças da creche. Os craques da
bola interagiram com a garotada e ensinaram um pouco do que sabem
aos pequenos, estratégia que contribui para identificar potenciais.
A ideia é chamar a atenção do público para uma maneira diferente de
comemorar o Dia das Crianças. Com essa estratégia, o escritório Braga
Nascimento e Zilio Advogados Associados dá sequência a um projeto
muito especial de levar esporte, educação e cultura a crianças e jovens
carentes das regiões da Vila Sônia, Jardim Colombo e Paraisópolis, na
Zona Oeste de São Paulo.
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Todas as quintas-feiras, Marcelo Braga Nascimento, titular do escritório de
advocacia patrocinador, comparece à creche para um encontro com os
jovens e participa das manifestações de cidadania. A MARCO tem dois
projetos principais, um voltado para a Educação Infantil e outro de
Acompanhamento Escolar, além de promover atividades que desenvolvem
habilidades motoras e atividades psicossociais adequadas a cada faixa
etária.
• Confira as fotos do evento.
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