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Progreso Latino – Gala de Aniversário, 1 de Novembro

CENTRAL FALLS – Por 36 anos, Progreso Latino vem servindo a comunidade de Rhode
Island. Em reconhecimento, o público é convidado a juntar a organização na celebração, para
reconhecer membros especiais da comunidade.
Este 36 Gala de Aniversário, será na próxima sexta feira, 1 de novembro, no Rhodes-on-the
Pawtuxet, em Cranston, Rhode Island.
Haverá serviço de bar às 6 da tarde, jantar às 7:00 p.m. e convivio dancante das 8:30 p.m. até
a meia noite.
O tema deste ano é “Improving the Odds for Latinos and Immigrants in their Early Years,”
( Melhorar as chances de latinos e imigrantes em seus primeiros anos) e o foco será na
importância da educação, particularmente nos primeiros anos de vida das crianças.
O presidente honorário do evento é Elizabeth Burke-Bryant, diretora executiva do Rhode
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Island Kids Count e o orador principal Tony Mayone, CEO do United Way of Rhode Island. Coanfitrião são Gene Valicenti, do WPRO morning news e news anchor do WJAR NBC 10 e
Yahaira “Jay” Pacencia, presidente do comité para captação de recursos de Progreso Latino
e senior vice presidente do Bank of America.
Vários individuos e organizações serão reconhecidos, incluindo: United way of Rhode Island,
recebendo o Early Education Champion Award; Patricia Martinez, ganhando o Community
Partner Award pelo trabalho com “We Are a Village”, Central Falls School Department e
Children’s Friend; Jackie Parra, recebendo o Community Partner Award pelo trabalho como
coordenador Even Start Family Literacy, Central Falls School Department. Outros a serem
reconhecidos são as professoras do jardim infantil do Progreso Latino, Maritza Rosario e
Amarilys Roque, com o Teacher of the Year Award; Leslie Gell, diretora do Ready to Learn
Providence, vai receber também o Community Partner Award.
Progreso Latino,é um nonprofit organização com base comunitária, que trabalha para o
progreso e bem estar dos Latinos e Imigrantes em Rhode Island. Tem trabalhado com uma
gama de agências comunitárias e instituições para servir a população imigrante, atraves de
programas tal como educação de crianças e adultos, saúde e bem-estar, advocacia,
habitação, prevençao de drogas e assuntos relacionados com imigração e cidadania.
A organização tambem oferece vários programas para idosos e opera o food pantry (despensa
de alimentos) local.
Para mais informações sobre a 36 Gala de Aniversário favor chamar Juliana Zapata (401)
728-5920, ext. 338 ou email jzapata@progresolatino.org.

Carlos Spinola
@Spinola64
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