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Comercial Lima & Lins
Especializado na Fabricação de Coifas, 

Tubos, Curvas, Chaminés  
e Calhas, ColoCação 

dE Calhas 

R. Firmiano 
Pinto, 146

  2692-4809
Fax: 2692-8347

Moda Feminina em Geral
Modas Century 

 2832-5300 - 2693-5522
Rua silva Teles, 312

• Blusa   • Camisa   • Camiseta   
• Bermuda  • Saia  • Calça  

 • Jaquetas em tecidos de Algodão 

Rua do Hipódromo, 457

 2618-5707
Fax: 2693-6100

Alarmes Vidros e Travas  
Elétricas Módulos de Potência e  
Alto Falantes CDs - DVDs - MP3

 2694-2777 3539-4000
Fax: 3539-4007

licenciamento 
e Transferência  

de  autos

Rua saldanha Marinho, 116

 3277-3746

Dra. Denise Regina Garcia

Rua Piratininga, 615

CiRuRgiã  
DeNtiStA

Atendimento 
3ª, 5ª, 6ª  das 13 às 19 h

Rua da 
Mooca, 1944

DisTRibuiDoR  siLCA

 2292-5877 - 2694-8287

boRdados CoMPuTadoRizados

Chaveiro irmãos ConCeição

Chaves para autos nacionais e importados 

Chaves - Carimbos
Plastificação

  2692-7557
Rua Major otaviano, 321

salão e Viagem   
Entrega Motorizada

Pizzaria Nativa

a Melhor Pizza de são Paulo 

R. dr. Costa Valente, 363

Posto de Serviços  
Polibrás

 2291-0524

Petrobrás

o combustível mais confiável da Região

Cantina do 
marinheiro

Estacionamento próprio  
com manobrista 

 3207-6125
av. alcântara Machado, 552 

Desde 1942 em parceria com o mar

Sacos  Plásticos 
em Geral

                         PE - PP - PEad - 
Malhas p/ fardos 

Fitilhos e Fitas adesivas
Rua Cachoeira, 1.264 
 2694-4390   

Fone móvel: 6855-0756

sEVEn PLAsT

LiMPADORA WH
Limpamos sua casa

CONSuLte-NOS:  3227-9919 / 8175-5673

lavagem de: sofá - Tapetes 
Carpetes - Persianas

ConsuLTE nossos PREços P/PERsiAnAs 
VERTiCAL / HoRizonTAL sob MEDiDA.

Parabéns
Pela data que  
colhes mais  

uma primavera  
no jardim  

de sua vida.

Esposa Isabel e FilhosIvo Gavenas
18 / 09 / 2010

Foi no último dia 14 de agosto no Campus 
Pari da Universidade São Francisco, sita 
à rua Hannemann, 352, com a presença 

do Rotary Club São Paulo Brás.
Segundo o site da USF, o Trote Solidário é 

um Projeto da Ação Pastoral e Comunitária 
para atuar na formação do acadêmico crian-
do espaços para o desenvolvimento de uma 
cidadania consciente e ativa na Universidade. 

Na programação, houve no salão nobre a 
apresentação do Coral da USF, das palestras 
“Contratação de Estagiários pela nova Le-
gislação” – Dr. Carlos Ferrara Junior (diretor 

acadêmico do Campus SP da USF), “A 
comunidade e a prevenção às Drogas” – 
Major Bexiga (Polícia Militar de SP) e 
“Rotaract” – Caio Gansauskas Pavanelli 
(Representação Distrital de Rotaract 
Distrito 4430).

Várias outras atividades completa-
ram o evento: Atendimentos à popula-
ção (orientação jurídica e atendimento 
psico-social pelo Centro Integrado de 
Atendimento à Comunidade – CIAC), 
Campanha de arrecadação de coleta de 
novelos de lã, Oficina e Corte de cabelo 

gratuito (equipe do Instituto Embelleze Unida-
de Brás), apresentação e aula aberta de Tai Chi 
Chuan, Artes Marciais, Atividades Esportivas 
Livres e a exibição do Documentário “Doces 
Lembranças”, sobre o bairro do Pari. 

Rotary visita  
dependências da uSF
Ao fim das atividades no evento Trote 

Solidário, o diretor acadêmico da USF, Carlos 
Ferrara, apresentou à presidente do Rotary 

Club São Paulo Brás, Maria Luiza São Thiago 
e à companheira Hercília, as dependências da 
bem equipada e moderna universidade. Elas 
conheceram a Biblioteca, reformada em feve-
reiro, as salas de aula, bem como um espaço 
religioso dentro da USF, com altar, crucifixo 
de São Damião e imagem de Santo Antônio.

Apresentação do Rotaract
Caio Gansauskas Pavanelli (Representação 

Distrital de Rotaract Distrito 4430) fez aos 
alunos da USF e ao Rotary Club Brás, uma 
apresentação do Rotaract. 

Ele disse que o Rotaract é um programa 
do Rotary que consiste em clubes dedicados 
à prestação de serviços integrados por jovens 
entre 18 e 30 anos  da comunidade em geral 
ou de uma universidade. 

O Rotaract é um dos programas mais bem-
sucedidos do Rotary, um verdadeiro fenômeno 
com mais de 8.000 clubes em 155 países e 
regiões geográficas. No Distrito 4430, dos 58 
Rotarys pertencentes a ele, existem apenas 
19 Rotaract Clubs. “Temos aproximadamente 

200 sócios de Rotaract no Distrito”, disse ele.
Caio explicou que, entre as atividades 

do Rotaract, estão Assembleias Distritais, 
a Conferência Distrital e palestras (entre os 
palestrantes J.B. Oliveira, presidente da API – 
Associação Paulista de Imprensa). Um projeto 
interessante desenvolvido com sucesso no Ro-
taract, finalizou Caio, é o Distribuindo Cultura, 
onde, em conjunto com Rotaract Vila Formosa, 
foram arrecadados mais de 6.000 livros.

uSF realiza trote Solidário

a presidente do Rotary brás, Maria luiza,  
recebeu homenagem

Caio é do distrito 4430 e fez uma  
apresentação sobre o Rotaract

a cantora 
soprano 
mirim 
Paula 
Eduarda 
foi sorteada 
e ganhou 
um lindo 
presente 
no Trote 
solidário

o diretor 
acadêmico Carlos 
Ferrara apresentou 
a bem moderna 
e equipada 
universidade à 
presidente do 
Rotary, Maria 
luiza

o nosso Eduardo 
também recebeu 

homenagem no evento

A Universidade São Francisco, em parceria 
com o Centro Scalabriniano de Estudos 

Migratórios – CSEM, a Província Nossa Se-
nhora Aparecida – PNSA e o Centro de Estudos 
Migratórios de São Paulo – CEM, realizou na 
noite do último dia 20 e na manhã do último dia 
21 de agosto, o Seminário “A Imigração Lati-
na no Brasil – O caso dos bolivianos em São 
Paulo”, com a presença do Cardeal Arcebispo 
de São Paulo, Dom Odilo Scherer. 

País tem mais emigrantes 
do que imigrantes

Dr. Paulo Sérgio de Almeida, do Conselho 
Nacional de Imigração - CNIg, vinculado ao 
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, falou 
sobre as políticas migratórias no âmbito da Amé-
rica Latina. Ele explicou que o conselho é respon-
sável no Brasil por 
formular a política 
nacional de imigra-
ção. “O conselho 
vem acompanhan-
do a realidade do 
processo imigratório 
brasileiro”. De acor-
do com o Dr. Paulo, 
nos últimos 20 anos, 
o país tornou-se um 
país de emigração. 
“Cerca de 3 milhões 
de brasileiros foram 
em busca de melho-
res oportunidades em outros países. Nos países 
que compõem o Mercosul, essa integração, pro-
duz, de fato, uma intensificação da circulação de 

pessoas”, disse o Dr. Paulo, informando dados da 
Polícia Federal indicando a existência de 1 milhão 
de imigrantes no Brasil.

Acordos do Mercosul
Ele lembrou também de acordos em tor-

no do Mercosul. O primeiro foi o Acordo de 
Residências Nacionais do Mercosul, Bolívia 
e Chile, assinado em 2002 e que entrou em 
vigor em agosto de 2009. “Os brasileiros têm 
o direito de residir na Argentina, Uruguai, 
Paraguai, Chile e Bolívia, o mesmo ocorre 
com os naturais desses países”, disse ele. 

Em 2005, explicou o Dr. Paulo, o Con-
selho Nacional de Imigração, percebendo 
a realidade dos bolivianos no Brasil, em 
particular em São Paulo, nos bairros do 
Brás, Pari e Canindé, aprovou uma re-
comendação para que o Brasil pudesse 
negociar com a Bolívia um Acordo de 
Regularização Migratória. “O tema da 
documentação é de extrema importância”, 
contou ele. “Os bolivianos trabalham em 
condições degradantes em oficinas de cos-
tura clandestinas”, completou. 

imigração Latina é tema de seminário na uSF

Frei José antônio Cruz duarte, Presidente  
da Casa Nossa senhora da Paz – ação social  

Franciscana, mantenedora da usF

dom odilo scherer

Coral da universidade são Francisco

dr. Paulo sérgio, do Conselho  
Nacional de imigração


