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Festa Italiana começa em São Caetano
  Todo o mês de agosto, a partir deste sábado (01/08), 

será de Festa Italiana em São Caetano. A 23ª edição 
terá início a partir das 18h, na praça Comendador 
Ermelino Matarazzo, no Bairro Fundação.

manutenção em paranapIaCaba
Paralelamente às obras de restauro com recursos do PAC (Programa 
de Aceleração do Crescimento) Cidades Históricas, alguns dos 
prédios públicos de Paranapiacaba passam por manutenção, como 
o Clube União Lyra-Serrano e o Museu Castelo (foto).

Haitianos aprendem Português
duração de 100 horas e foi criado 
em 2014 para atender a demanda 
e auxiliar na inserção da comu-
nidade no País. No ano passado, 
135 alunos participaram do curso 
promovido por meio do Pronatec 
(Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego), do 
governo federal.

As aulas são ministradas por 
três professores voluntários e 
acontecem duas vezes por semana 
no salão da Paróquia Santa Maria 
Goretti. “Temos um perfil varia-
do, homens, mulheres, muitos 
com curso superior e fluentes em 
duas ou três línguas”, exemplifi-
cou  a diretora de Humanidades 
da Secretaria de Direitos Huma-
nos e Cultura de Paz de Santo 
André, Maria Ferreira de Souza, 

conhecida como Loló.  

HIStÓrIa e CuLtura
Além de desenvolverem o 

idioma, os alunos conhecem um 
pouco da história e da cultura 
do Brasil e do município onde 
vivem atualmente. A cidade ofe-
rece outros serviços de apoio, 
como auxílio na inserção no 
mercado de trabalho e na rede 
pública de saúde. 

Alguns estudantes da Asso-
ciação de Haitianos, com sede 
em Santo André, também inte-
gram a Escola Livre de Cinema, 
onde desenvolveram um curta 
metragem sobre as dificuldades 
e esperanças da comunidade 
que será exibido nesta sexta-
-feira durante a formatura. 

O curso de Língua Portuguesa 
e Cultura Brasileira oferecido pela 
Prefeitura de Santo André forma-
rá nesta sexta-feira (31/07) sua 
segunda turma de haitianos. O 
grupo composto por 105 pessoas 
receberá certificado em cerimônia 
realizada a partir das 19h na Pa-
róquia Santa Maria Goretti, em 
Utinga, bairro que concentra boa 
parte dos cerca de 700 imigrantes 
do Haiti que moram na cidade. 

A vinda dos haitianos para o 
Brasil se intensificou em 2011, 
após forte terremoto que deixou 
mais de 300 mil mortos e milha-
res de desabrigados. Em Santo 
André, o curso de Português tem 
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Grupo de 105 pessoas que fez curso oferecido pela Prefeitura de Santo André forma-se nesta sexta
AmAndA Perobelli

Primeira turma se formou em Santo André em 2014 pelo Pronatec


