Jornal do Brás

Romão une nações em festa inédita
24-Nov-2016

Foi na manhã e tarde do último dia 19 de novembro, em homenagem ao Dia da Bandeira. A Centenária Escola
Estadual Romão Puiggari da avenida Rangel Pestana, 1.482, que completará 120 anos em 2018, realizou a Festa das
Nações, uma integração de alunos e pais, professores e direção da Romão, que registra atualmente aproximadamente 750
alunos de 14 nacionalidades diferentes no ciclo 1 &ndash; 1º ao 5º ano, dos seis aos 11 anos de idade, nos períodos
manhã e tarde. O evento contou com o apoio do Rotary Club Brás, vereadora Edir Sales, Subprefeitura Mooca, 12º DP,
3ª Cia do 13º BPM/M, entre outras autoridades. Evento Natalino Vai ser dia 10 de dezembro próximo na escola. Mais
informações com a diretora Andrea Severino pelo fone 3326-6571.
Milton George, diretora Andrea Severino, prof Julio
Ribeiro e a diretora titular da Romão desde 2002, Maria Cristina Canedo
Suzy e o presidente do Rotary Brás Antônio
Márcio com alunos da Romão
Diretora revive tempos de ex-aluna Ex-aluna da Romão de 1976 a 1984 na época da
então diretora, profª Guimarães, Andrea Severino é a diretora substituta de Cristina há quase seis anos.
&ldquo;Substituo a professora Maria Cristina que está afastada junto à Diretoria de Ensino Centro desde 2011&rdquo;
&ndash; disse Andrea, completando: &ldquo;A cada dia eu revivo um pouco do meu passado olhando cada canto da
escola, onde fui aluna, desde pequena&rdquo;, lembrou ela, acrescentando que naquela época havia a pré-escola.
Andrea estudou na Romão até a 8ª série. Sobre a Festa das Nações, a diretora disse que é a primeira vez que o evento
é realizado na escola. &ldquo;A ideia foi contar um pouco da história da Romão, desde os primeiros imigrantes que aqui
estiveram, os italianos e espanhóis. Hoje temos uma diversidade cultural muito grande na escola, com bolivianos,
angolanos, nigerianos, haitianos, sírios, marroquinos e chilenos&rdquo;. Ela informou que estão abertas as inscrições
para 2017 e os interessados devem procurar a secretaria escolar.
Apresentação da África
A colônia árabe foi
bem apresentada pelos alunos na festa
A professora Mariana foi a responsável por elaborar todas as coreografias
dos alunos nas apresentações dos países, na foto com Suzy do Rotary e alunos
Rotary e Rotaract Brás apoiam
O presidente do Rotary Brás, Antônio Márcio disse que o clube está completando 10 anos de serviços prestados à
comunidade do bairro. Ele contou que objetivo da festa na Romão foi mostrar um evento cívico de valorização das
famílias, das nações e da bandeira brasileira. Dóris, futura governadora Márcio anunciou ainda que Dóris Pestana,
representante do clube, é a futura governadora do Distrito 4430, que irá assumir o cargo em julho de 2017. Antes,
haverá dia 25 de novembro próximo o Pré-PETS, com a apresentação da equipe distrital da governadora, no Colégio Rio
Branco às 20h. Em seguida, será a vez do PETS em março de 2017, o seminário de capacitação dos presidentes de
Rotary. &ldquo;É o &lsquo;start&rsquo; da governadoria&rdquo; &ndash; disse Antônio Márcio. O Rotary Brás faz suas
reuniões-almoço todas as segundas-feiras das 12h30 às 13h30 na Churrascaria Anhembi, situada av. Olavo Fontoura, 327,
bairro de Santana.
Verônica e Sônia na barraca do Chile
Comida peruana com Rose e Rafaela
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