13/01/2015

ONG lança portal com informações para imigrantes haitianos no Brasil | Revista Brazil com Z





(http://www.facebook.com/RevistaBrazilcomZ)

(https://www.flickr.com/photos/122027005@N05)





(https://plus.google.com/100873081965750220696)

(http://instagram.com/revistabcz)

(http://www.revistabrazilcomz.com/)
(http://pinterest.com/brazilcomz)


(https://twitter.com/revistabcz)


Cantareira pode levar cinco anos para se
Você sabia que o Viagra foi descoberto
recuperar da estiagem
por engano?
(https://www.youtube.com/user/BcZRevistaBrazilcomZ)

(http://www.revistabrazilcomz.com/canta
(http://www.revistabrazilcomz.com/vocereira-pode-levar-cinco-anos-para-sesabia-que-o-viagra-foi-descoberto-por
recuperar-da-estiagem/)
engano/)
DAVID ISAIAS

REVISTA BRAZILCOMZ

(HTTP://WWW.REVISTABRAZILCOMZ.COM/BLOGGER/DAVIDISAIAS/) , 13 ENERO, 2015

(HTTP://WWW.REVISTABRAZILCOMZ.COM/BLOGGER/REVISTABRAZILCOMZ/) , 13 ENERO, 2015

(HTTP://WWW.REVISTABRAZILCOMZ.COM/CANTAREIRA-PODE-

(HTTP://WWW.REVISTABRAZILCOMZ.COM/VOCE-SABIA-QUE-O-

LEVAR-CINCO-ANOS-PARA-SE-RECUPERAR-DA-ESTIAGEM/)

VIAGRA-FOI-DESCOBERTO-POR-ENGANO/)

NOTÍCIAZ (HTTP://WWW.REVISTABRAZILCOMZ.COM/NOTICIAS/)
SOCIEDADE (HTTP://WWW.REVISTABRAZILCOMZ.COM/NOTICIAS/SOCIEDADE/)

ONG LANÇA PORTAL COM
INFORMAÇÕES PARA IMIGRANTES
HAITIANOS NO BRASIL
REVISTA BRAZILCOMZ
(HTTP://WWW.REVISTABRAZILCOMZ.COM/BLOGGER/REVISTABRAZILCOMZ/) — 13 ENERO, 2015
(HTTP://WWW.REVISTABRAZILCOMZ.COM/ONG-LANCA-PORTAL-

SHARE ON:

 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%

brasil%2F&t=ONG+lan%C3%A7a+portal+com+informa%C3%A

http://www.revistabrazilcomz.com/onglancaportalcominformacoesparaimigranteshaitianosnobrasil/

1/23

13/01/2015

ONG lança portal com informações para imigrantes haitianos no Brasil | Revista Brazil com Z

COM-INFORMACOES-PARA-IMIGRANTES-HAITIANOS-NO-BRASIL/)

status=ONG+lan%C3%A7a+portal+com+informa%C3%A7%C
 (https://plus.google.com/share?

url=http%3A%2F%2Fwww.revistabrazilcomz.com%2Fonglanca-portal-com-informacoes-para-imigranteshaitianos-no-brasil%2F)

 (http://pinterest.com/pin/create/butto

url=http%3A%2F%2Fwww.revistabrazilcomz.com%2Fon

lanca-portal-com-informacoes-para-imigrantes-haitianos-n

brasil%2F&media=http://www.revistabrazilcomz.com/w

content/uploads/2015/01/469f0679fdae41fdcb588d1fcfbfca

150x150.jpg&description=ONG lança portal com informaçõ

para imigrantes haitianos no Bra

brasil%2F&name=ONG+lan%C3%A7a+portal+com+informa%

 (http://linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=htt

brasil%2F&title=ONG+lan%C3%A7a+portal+com+informa%C

 (http://www.delicious.com/post?v=2&url=http%3A%2F

brasil%2F&notes=&tags=&title=ONG+lan%C3%A7a+portal+c

 (http://www.reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2

brasil%2F&title=ONG+lan%C3%A7a+portal+com+informa%C

 (http://digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%

brasil%2F&bodytext=&tags=&title=ONG+lan%C3%A7a+porta

 (mailto:?subject=ONG lança portal com informaçõe

imigrantes haitia

Brasil&body=http%3A%2F%2Fwww.revistabrazilcomz.com%

lanca-portal-com-informacoes-para-imigrantes-haitian

bra

http://www.revistabrazilcomz.com/onglancaportalcominformacoesparaimigranteshaitianosnobrasil/

2/23

13/01/2015

ONG lança portal com informações para imigrantes haitianos no Brasil | Revista Brazil com Z

(http://www.revistabrazilcomz.com/wpcontent/uploads/2015/01/469f0679fdae41fdcb588d1fcfbfca27.jpg)
Um portal em quatro idiomas lançado ontem (12) promete facilitar a vida dos cerca de 50 mil imigrantes
haitianos que entraram no Brasil após o terremoto que arrasou parte do país em 2010. A estimativa do
número de imigrantes é do embaixador do Haiti no Brasil, Madsen Chérubin, que participou da
solenidade de lançamento do site.
Idealizado pela organização Viva Rio, o serviço traz dicas práticas sobre como requisitar documentos e
também ofertas de vagas de emprego e cursos. Chérubin classificou a iniciativa como uma forma de
integrar a comunidade haitiana que hoje vive no país.
“Este site vai ajudar muito. A embaixada estava procurando um meio para manter contato direto com os
haitianos, porque o Brasil é um país grande, quase um continente. Temos cerca de 50 mil haitianos
espalhados no território e não tem como realmente manter um contato sem desenvolver um projeto
como este”, disse o embaixador.
O portal também tem uma rádio via internet, com músicas haitianas e entrevistas de interesse da
comunidade do país caribenho no Brasil. O locutor é o haitiano Robert Montinard, conhecido pelo nome
artístico Bob. Ele apresenta toda semana o programa Voz do Haiti na Rádio Viva Rio.
Bob diz que já se sente brasileiro e que não quer retornar ao Haiti nem tanto pelas dificuldades
financeiras, mas principalmente pelos traumas psicológicos que o terremoto lhe causou. “Não é por
causa da economia. É mais pela questão geográfica. Quero ficar em um lugar onde não vá acontecer um
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terremoto, para dar segurança a minha família. Quando a terra tremeu, eu estava em casa. Ela ficou
destruída, meu pé quebrou e um grande amigo da família morreu. Ficou tudo gravado em minha
cabeça”, lembrou ele.
Às sextas-feiras, a rádio haitiana vai transmitir o programa Gringo no Rio, com um estrangeiro
convidado para falar sobre a sua experiência no Brasil e sua cultura. Aos sábados será vez de Hit Konpa,
totalmente dedicada ao Haiti, sobre a cultura, música e gastronomia. No fim de semana também será
apresentado o Domingo With God, sobre tolerância religiosa. O endereço do portal éwww.haitiaqui.com
(http://www.haitiaqui.com/). As informações são apresentadas em português, inglês, francês e criole,
idioma local do Haiti.

Estudante haitiano no Brasil

Com informações da Agência Brasil
Por: Agência Brasil
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