Jogador
Everton
Ribeiro
receberá diploma de honra ao
mérito
O armador do Cruzeiro Esporte Clube, Everton
Ribeiro, receberá o diploma de honra ao
mérito da Câmara de Arujá. O projeto de
decreto legislativo (nº 13/2014) de autoria
dos vereadores Edvaldo de Oliveira Paula, o
Castelo Alemão, e Reynaldo Gregório Junior, o Reynaldinho,
ambos do PTB, foi aprovado na sessão extraordinária de
19/12/2014.
Apesar de ter iniciado sua carreira na cidade vizinha de Santa
Isabel, Everton nasceu em Arujá em 10/04/1989. No ano passado,
ao ser convocado pelo técnico Dunga, o jogador foi homenageado
com uma moção de aplausos (nº 32/2014) de autoria do então
Presidente da Casa, Abel Franco Larini (PR),o Abelzinho.
Descoberto pelo “Seu Neco”, aos quatros anos de idade, quando
jogava nos campos de várzea de Santa Isabel, aos dez Everton
foi integrado à equipe de futebol de salão da Portuguesa onde
conquistou o campeonato paulista e o prêmio de jogador
revelação.
Iniciou sua carreira profissional no Corinthians, onde
permaneceu entre 2007 e 2008, passando em seguida pelo São
Caetano (2008 a 2010), Corinthians (2011), Coritiba (2011 a
2012) e Cruzeiro, onde joga desde janeiro de 2013. Everton
integrou o elenco Sub-18(2007), Sub-19(2008), Sub-20 (2009) e
a Principal (2014) da Seleção Brasileira (2014).
No ano passado, além da convocação e do casamento com a
namorada de adolescência, Marília, Everton conquistou o título
do Campeonato Brasileiro e o prêmio de Craque do Brasileirão
pela segunda vez. Em 2013, o jogador recebeu o prêmio Bola de

Ouro da Revista Placar. Entre os objetivos do craque para
2015, revelados ao Globo Esporte em reportagem feita no final
de dezembro, está a conquista da Libertadores, pelo Cruzeiro,
e da Copa América, pela Seleção Brasileira.
A homenagem será recebida em sessão solene a ser marcada pela
Presidência da Casa.
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