g1

ge

gshow

famosos

vídeos

ENTRE

RIO AO VIVO (FM 98,1 / AM 1220)

DAVID DA TARDE
David Rangel

A seguir: Vamos juntos pra casa!

FUTEBOL

NOTÍCIAS

ENTRETENIMENTO

PROGRAMAÇÃO

COMUNICADORES

PROMOÇÕES

CADASTRESE

LOGIN

Pesquisar

Publicidade

Zico apoia o Viva Rio na ajuda aos imigrantes haitianos
Na próxima segundafeira o ídolo Rubronegro volta à Escola Municipal Haiti, onde estudou
quando criança
15 de maio de 2015 14:21:36
Luísa Portugal

O ícone do futebol Zico, que também é reconhecido
por transformar a vida de centenas de crianças
através do esporte, será a principal estrela no
lançamento da parceria entre o Viva Rio e a Escola
Municipal Haiti, local onde o ídolo Rubronegro
estudou quando criança, na próxima segundafeira
(18), às 10h, em Quintino.

Zico, ídolo do Flamengo (Crédito: Divulgação )

A ação é uma iniciativa do site Haiti Aqui, projeto
Viva Rio que auxilia os imigrantes haitianos
Brasil, com oportunidades de emprego
informações detalhadas para a obtenção
documentos como identidade, CPF e carteira
trabalho.
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O evento contará com a presença do Embaixador do Haiti no Brasil, Madsen Chérubin; do coordenador
de segurança humana do Viva Rio, Ubiratan Angelo e do jogador haitiano do Boa Vista, Marckenson
Fenelon. 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.
A proposta é promover a cultura haitiana para as crianças brasileiras com objetivo de fortalecer a
relação entre os dois países, principalmente em períodos de migração, que já 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.
Confira mais Flamengo

Destaques
Sextafeira, 15 de maio de 2015

Anderson Pico e Armero disputam vaga na lateral esquerda do
Flamengo
Luxemburgo diz que posição será ganha nos treinos
Quintafeira, 14 de maio de 2015

Lateralesquerdo do Fla admite que time precisa de mais garra
Everton recorda que equipe se uniu para recuperar de fase difícil no ano
passado
Quartafeira, 13 de maio de 2015
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