Zico apoia o Viva Rio na ajuda aos
imigrantes haitianos
Por Redação - mai 14, 2015

Ícone do futebol e reconhecido por transformar a vida de centenas de crianças através do
esporte, Zico será a principal estrela no lançamento da parceria entre o Viva Rio e a Escola
Municipal Haiti – local onde o atleta estudou o curso primário , no dia 18 de maio, em
Quintino, às 10h.
A ação é uma iniciativa do portal Haiti Aqui, projeto do Viva Rio que auxilia os imigrantes
haitianos no Brasil, com oportunidades de emprego e informações detalhadas para a
obtenção de documentos como identidade, CPF e carteira de trabalho. O site também
mostra um pouco da cultura caribenha para os brasileiros através do programa radiofônico
“Voz do Haiti”, da Radio Viva Rio, produzidos e elaborados por haitianos.
O evento contará com a presença do Embaixador do Haiti no Brasil, Madsen Chérubin; do
coordenador de segurança humana do Viva Rio, Ubiratan Angelo; do jogador de futebol
haitiano do Boa Vista, Marckenson Fenelon, que, em particular, vê no Zico um exemplo a ser
seguido. Durante a programação, Zico irá hastear a bandeira haitiana e o embaixador a
brasileira como símbolo diplomático entre os dois países, que alimentam a mesma paixão
pelo futebol.
Ao longo de 2015, a escola vai receber conteúdos didáticos que sirvam para a construção de
uma visão do país caribenho e sua população. A proposta é promover a cultura haitiana para
as crianças brasileiras com objetivo de fortalecer e ampliar a relação entre os dois países,
principalmente em períodos de migração, que trouxe mais de 50 mil haitianos ao Brasil.
O evento é parte das celebrações do Circuito Haitiano de História e Arte, realizado entre os
dias 18 e 30 de maio no Rio de Janeiro e 18 e 22 de maio em São Paulo, que vai promover a
cultura e a história do país caribenho, bem como debater a diáspora haitiana no Brasil. A
ação conta com o apoio da Embaixada do Haiti, Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro, Universidade Zumbi dos Palmares, CineAfro e Núcleo de
Pesquisa em Cultura e Economia (NuCEC) do Museu Nacional.
Serviço: Parceria Viva Rio e Escola Municipal Haiti
Data: 18 de maio
Horário: 9h30
Local: Escola Municipal Haiti – R. Duarte Teixeira, 45 – Quintino Bocaiúva

