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Projeto Social no Bom Jardim realiza a 2ª edição da Copa de basquete BJB
All Stars
Notícias Diversas
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O time de basquete do bairro estimula resgatar a cidadania e promover a inclusão social através do
esporte na periferia de Fortaleza
Compartilhar

Conhecido como BJB All Stars, o projeto social que busca fomentar a prática esportiva de
basquetebol entre jovens e adolescentes do grande Bom Jardim, irá promover nos dias 17 e 18 de
novembro, a 2ª edição da Copa BJB All Stars categoria SUB- 15.
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O evento acontecerá na quadra da Escola Maria Alves Carioca - CAIC, localizada no mesmo bairro.
Entre as equipes convidadas que disputarão a Copa estão: EBDR Escola de Basquete Dannyel
Russo; RA10 Roberto Basketball; PBE Pantanal Basquetebol Escolinha e RLBB Robson Lima
Basketball da cidade de Sobral.
Oportunidade, mudança de vida, esperança para um futuro melhor. É assim que os jovens e
adolescentes que fazem parte do Projeto Social de Basquete do Bom Jardim enxergam o esporte.
Essa foi a maneira que o estudante de Educação Física Elton Barros, encontrou de ajudar sua
comunidade. O treinador Elton acredita que o esporte é uma ferramenta de resgate muito
importante, “com esse projeto conseguimos tirar vários jovens da ociosidade, resgatando esses
meninos da perdição” conclui.
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Atualmente cerca de 50 crianças/adolescentes entre sete e 17 anos de idade estão inscritas no
projeto, sendo que mais de 80 crianças já passaram pelo BJB All Stars. Para realização de treinos,
eventos, compra de artigos esportivos, o time conta com doações dos próprios familiares e alguns
amigos, mesmo em meio a tantas dificuldades, Elton não pensa em desistir, garante que todo
esforço vale a pena. No dia 04 de novembro o projeto BJB All Stars completa oito anos de
atividades.
Os treinos do time são realizados dias de terça e quinta-feira, na quadra esportiva da Escola da
Prefeitura Lirêda Facó, nos horários das 18h30min às 20h. As turmas são separadas por idade para
permitir a evolução de cada aluno na modalidade.
Serviço
2ª edição da Copa BJB All Stars
Dias 17 e 18 de novembro
Horário:
Local: Quadra esportiva da Escola Maria Alves Carioca – CAIC. Rua Sargento Barbosa, 851 –
Granja Lisboa.
Treinos do BJB ALL STARS no Bom Jardim
Toda terça-feira e quinta-feira
Horário: 18h 30 min às 20h.
Local: Escola Lirêda Facó, Rua três corações, 735 – Bom Jardim
Contato de Elton Barros: (85) 987429062
Por Isabel Barroso, jornalista
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