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5 a 20 de fevereiro de 2008

Bolivianos celebram Revolução Cultural e Democrática
Eduardo Cedeño Martellotta

D

ois anos de mudanças
durante o Governo de Evo
Morales na Bolívia. Este
foi o motivo de uma comemoração
ocorrida dia 20 de janeiro último na
Praça Kantuta, bairro do Canindé,
reunindo a colônia boliviana residente

acabe com os distúrbios e derramamentos de sangue
que já ocorreram inúmeras vezes”, explicou,
acrescentando que a ADRB convoca todas as instituições
bolivianas em São Paulo a ajudarem o diálogo que trará
a paz a todos os bolivianos. Vargas finalizou que a ADRB
está levando adiante o projeto de sua sede própria.

em São Paulo, associações e o Consulado Geral
da Bolívia.

DIÁLOGO PARA A PAZ
Fred Vargas, presidente da Associação de
Residentes Bolivianos em São Paulo – ADRB,
fundada em 25 de maio de 1969, disse que o
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Há um
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Cônsul
Geral da
Bolívia,
J a i m e
Va l d i v i a
Almanza
disse, em
entrevista para o Jornal do Brás, que Evo Morales
é o primeiro indígena originário e nativo em 500
anos de República na Bolívia, considerando que
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Ao fazer o uso da palavra, Jaime Almanza, Cônsul Geral da
Bolívia, disse que revolução não se faz somente com armas.
“Evo Morales foi eleito com 54% dos votos, com muito sacrifício
e lágrimas”, lembrou, pedindo aplausos pela coragem do
presidente Evo Morales em aprovar a Carta Magna dia 9 de
dezembro último. “Hoje temos orgulho de ser bolivianos”.

Evo é o primeiro presidente indígena da história boliviana

( 6292-8186
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A forte chuva não tocou, nem de leve, o
patriotismo do povo boliviano. Todos
enfrentaram as chicotadas do temporal com
brilho nos olhos de alegria pela comemoração.

diálogo é a esperança para a paz dos
bolivianos. “Nesse momento de grandes
conflitos que atravessa o nosso país,
queremos expressar nossas sinceras
esperanças de que o diálogo honesto e
responsável chegue a um consenso que

65% da população é composta por indígenas,
30% de mestiços e 5% de brancos. “Hoje
queremos colocar um marco do que era antes
e o que queremos que seja agora” explicou
Jaime.
Ele informou ainda que este ano haverá
um referendo sobre a Carta Magna da Nova
Constituição no qual a população vai aprovar
ou não. “Caso haja aprovação, o atual
governo poderá disputar a reeleição, com
mandato de cinco em cinco anos e todo
boliviano terá o direito de votar fora do País”,
ressaltou ele. “Mesmo isso acontecendo, Evo

terminaria seus três anos de governo restantes”.
A Bolívia, contou Jaime, apesar de ser o país
mais pobre da América do Sul, possui recursos
naturais históricos, desde a época do Império, como
a prata e o estanho. “Éramos os primeiros em
minerais. E o que sobrou para o Estado? A pobreza
e a miséria. Os grandes países se aproveitaram
disso”, reclamou. “Como as normas da Constituição
Política do Estado não eram direcionadas para o
povo, e sim para os 5% dos brancos que moravam
na Bolívia, uma minoria se aproveitou da corrupção,
o Estado se enfraqueceu e a riqueza foi para fora.
A Espanha e os Estados Unidos foram os vilões”.

Futebol de botão agita Colégio Saint Clair
Dia 18 de
janeiro último,
o vereador
Adilson
Amadeu fez a
entrega de
quatro mesas
O professor Ronaldo promete que de futebol de
o campeonato será palpitante
botão e kits no
Colégio Saint Clair, que serão utilizados em um
campeonato a ser disputado a partir de fevereiro
entre pais e alunos.
Adilson Amadeu lem-brou que o futebol de
botão remete à década de 1950. “Em 1957 eu
já disputava. Só que não era utilizado o botão
profissional que se usa hoje, e sim lente de
relógio”, contou. Ele recordou ainda que grandes
jogadores de futebol foram também craques do
botão, fazendo da atividade uma distração, como
Valdemar Fiúme, que na concentração, era um
craque. Outros nomes citados pelo vereador

foram os de Aquiles e Rafael Chiarelli. “O
Zé Roberto, que jogou no São Paulo, fez
um campeonato profissional de futebol de
botão e era o artilheiro. Hoje os técnicos
modernos colocam uma mesa de botão para
mostrar a estratégia”, completou.

A comendadora Eunice se mostra
empolgada com a nova modalidade

O vereador Adilson
Amadeu tem um
problema: cada vez
que entra numa
escola, acaba se
emocionando por
lembrar seus
tempos de Eduardo
Prado. Na foto, ele
abraça o Luan, o
Ezequiel e o
Alfredo

INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA
A diretora do Colégio Saint Clair, profª. Eunice
Fazito Jurado Fernandes, explicou que os pais
pediram uma atividade dentro da qual eles
participassem. O pedido foi feito ao vereador
Adilson Amadeu, que tem o nome ligado ao esporte
e ele prontamente atendeu.
Ela informou ainda que o colégio realiza sua
Olimpíada, englobando karatê, street dance, balé,
robótica e futebol. “Agora com o futebol de botão,
entendo que seja uma integração necessária entre
pais e alunos”, finalizou Eunice.
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LIMPADORA WASHING HOUSE

Auto Elétrico

GANHE TEMPO - NÓS LIMPAMOS A SUA CASA!

MATEUS

• LAVAGEM DE SOFÁ - A PARTIR DE R$ 18,00 POR ASSENTO / FIXO
• LAVAGEM DE TAPETES - A PARTIR DE R$ 10,00 / M2
• LAVAGEM DE CARPETES - ATÉ 40 M2 - R$ 90,00
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