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Bolivianos buscam melhor condição de trabalho
Eduardo Cedeño Martellotta

Fotos: Renato Carvalho

D

Vladimir
é advogado
do Centro
de Apoio do
Imigrante

CONFIANÇA
CONTÁBIL
Contabilidade Informatizada
Assessoria Contábil - Fiscal Abertura
Encerramento Imposto de Renda
Rua Rio Bonito, 1.432
Fonefax: 3229-4345 - 3228-8183
e-mail confcontabil@uol.com.br

Pizzaria Nativa
A Melhor Pizza de São Paulo
com borda recheada grátis

urante reunião ocorrida dia 22 de
junho último na Câmara de
Comércio e Indústria BrasilCoréia, à rua Três Rios, 263, bairro do
Bom Retiro, representantes da colônia
boliviana no Brasil discutiram com
representantes da colônia coreana e
entidades de lojistas a sua justa
reivindicação de trabalho em oficinas de
costura do Brás e do Bom Retiro.
Um ofício assinado pela Associação
Social e Cultural Bolivia Brasil – BolBra e
Associação de Moradores Bolivianos da
Rua Coimbra – AMBC, e enviado à
Associação de Lojistas do Brás – Alobrás,
Câmara de Comércio e Indústria BrasilCoréia e Associação de Residentes
Coreanos do Bom Retiro, informa que as
oficinas estão num processo de
regularização e pede ajuda das entidades
para melhorar o preço pago pelas
confecções que nos últimos anos mantevese igual, ou seja, sem aumento.
Cerca de 80% dos lojistas em São Paulo
ocupam mão-de-obra boliviana, de acordo
com Juan Villegas, presidente da BolBra.
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FORMAÇÃO DE
COOPERATIVAS
“Vocês, bolivianos, precisam estar com
a situação legalizada, senão a polícia invade,
sim, as oficinas de costura”, disse Sandra
Regina Russo, assessora da Alobrás, que
sugeriu que sejam criadas cooperativas
entre os bolivianos. Juan, em visita à nossa

Park, Dong Soo é o presidente da Associação
Brasileira dos Coreanos para cujos filiados os
bolivianos trabalham no ramo da costura

redação, contou que as autoridades policiais
invadem as oficinas sem ter em mãos uma
documentação judicial. Ele completou
informando que dia 11 de dezembro haverá um
grande movimento da colônia boliviana próanistia geral. Antes disso, os bolivianos estarão
comemorando, dias 4 e 5 de agosto, os 182 anos
de Independência da Bolívia, em festa no
Memorial da América Latina.
“Infelizmente, o problema do imigrante no Brasil
é visto como problema de polícia”, disse Vladimir
Peña Pereira, advogado do Centro de Apoio do
Imigrante (rua Cel. Silva Gomes, 72, Canindé).
“Só existe uma saída, completou, a legalidade.
Todo elemento que estiver na ilegalidade,
consequentemente, está lesando o fisco, fazendo
uma concorrência desleal e efetivamente, está
cometendo um ilícito penal”, disse Vladimir,
sendo bastante aplaudido em seguida. Segundo
ele, os bolivianos que vieram antes de 2005, pelo

O encontro teve a presença de várias
entidades representativas

Acordo Bilateral Brasil-Bolívia, têm o direito a
se regularizar. “Pela Resolução 36, se um
boliviano tiver filho brasileiro, parente brasileiro
ou for casado com brasileira, pode efetivamente
se regularizar”, informou. “Vocês devem se
organizar, fazer uma cooperativa. E a associação
só deve mercantilizar com aqueles que estiverem
legais”, finalizou.
CONCORRÊNCIA DESLEAL
“Teve uma confecção que foi toda copiada. Mas
isto não quer dizer que sejam bolivianos que fizeram
esta ação ilegal”, disse Kelly Cristina Lopes,
secretária executiva da Câmara de Dirigentes
Lojistas do Bom Retiro. Sandra destacou ainda
que os lojistas do Brás têm prejuízo com vendas
em detrimento da Feira da Madrugada ilegal, cujos
ambulantes vendem produtos (mercadoria
pirateada) a preços bem mais baratos que um
lojista, e não pagam tributos, nem água e luz.
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oi o grandioso acontecimento
junino realizado na última sextafeira de junho com a participação
de cerca de 1.500 pessoas, no Clube
Silva Teles. Teve de tudo, entre vinho
quente, churrasco e todas as iguarias,
no meio de um acalorado show artístico.
O festejo é promovido pelo
empresário Remo Mattioli, da Brasília
Máquinas e Ferramentas, com renda
total para o Asilo Anselmo Gomes de
Suzano.

O ganhador da TV 20" no bingo foi o Victor,
da Vila Maria, aí com seu pai Luiz José e o Remo
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Grupo Villas de Portugal, todos os
anos abrilhantam a festa

O alegre e super requisitado Grupo Axé Blond
se fez presente com a Fabiana, Lucinha e Daniel,
dando uma cancha na foto para o papai aqui
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Subprefeitura Mooca firmou mais um
Termo de Cooperação para a
manutenção de áreas públicas da cidade.
Com o acordo firmado com a Faculdade
Cantareira, dia 28 de junho último, a praça Gen.
Humberto de Souza Mello, no Belém, receberá
serviços de conservação, limpeza e manutenção
dos jardins, que incluem retirada de resíduos e ervas
daninhas, podas, controle fitossanitário e eventual
plantio de novas mudas.
As empresas ou moradores que desejarem
colaborar com a melhoria da qualidade de vida da
comunidade, adotando uma praça, devem procurar
por Valéria no fone 6292-2122, ramal 220.
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Paraibanos se confraternizam no Brás
Centenas de paraibanos
do município de Santa
Helena participaram no
dia 15 de julho último do
1º Encontro dos
Santahelenenses, no
Clube Silva Teles.
Além das comidas e
quetais, a festa teve show
musical, com participação
do cantor Alex Carvalho.
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Erivan coordenou o encontro. Na foto também,
o cantor Alex Carvalho que dia 27 de julho tem
show especial no Clube Silva Teles
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Maria Ivoneide, Raimundo Nonato,
Maria Lúcia e Antônio Walter
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De 14 a 16 de setembro próximos das 9 às
19 horas será realizada a 77ª Exposição de
Orquídeas na Faculdade Cantareira. Entre as
atrações, julgamento pela American Orchid
Society, aulas e palestras gratuitas todos os dias,
lançamento do livro Orquídeas - Manual de
Cultivo - volume II da Aosp e amplo espaço de
exposição e vendas. A exposição é
comemorativa de 40 anos da Aosp (Associação
Orquidófila de São Paulo).
Rua Marcos Arruda, 729
Mais informações no fone 6090-5900
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