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ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA

TV  -  Som  -  Vídeo - DVD
Microondas - Controle Remoto

R. Cachoeira, 1634

                         Manutenção de Computadores

Monitores - UP Grade - Instalação de Internet

Compra e Venda de Aparelhos Usados

( 2292-8186

Rua Dr. Ornelas, 36 - ((((( 3228-3686

((((( 3277-3746

Dra. Denise Regina Garcia

Rua Piratininga, 615

CIRURGIÃ DENTISTA

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

• 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$ 120,00

Consulte nossos preços para
Persianas V erticais e Horizont al - Sob medida

Consulte-nos: 3227-9919 / 8175-5673

LIMPADORA WASHING HOUSE
GANHE TEMPO - NÓS LIMPAMOS A SUA CASA!

Sempre pensando
no conforto de seus pés

Artigos
Masculinos

Rua José Monteiro, 196 - Brás

((((( 2618-3888

Pães, Doces,
Salgados,
Lanches
e Pizzas

Rua Cachoeira, 602

((((( 2692-2815

Almoço deAlmoço deAlmoço deAlmoço deAlmoço de

2ª a sábado2ª a sábado2ª a sábado2ª a sábado2ª a sábado

Rodas - Rodízios - Carrinhos Industriais
Distribuidor: Rod-Car - Novex - Schioppa

CONSERTOS  E  MANUTENÇÃO
de Carrinho Hidráulico e Industria l

Telefax: 2694-7477

RODÍZIOS E
CARRINHOS

Rua Rio Bonito, 194

Nas depen-
dências do

Escritório de Inclu-
são Social – EIS
aconteceu dia 23 de
abril último o I Fó-
rum de Desenvolvi-
mento Local do
Pari.

No evento, que
contou com a pre-
sença de importan-
tes lideranças e au-
toridades da região,

EIS faz 1º fórum no Pari
houve apresentação do Projeto e Propostas,
e em seguida a discussão das propostas/par-
cerias e Eleição da Equipe Gestora.

Antes da apresentação do Projeto, o EIS
aproveitou para homenagear dois moradores

do bairro do Pari: Zulmira Francischi e Wagner
Wilson, também voluntário do EIS.

Raquel Zimmermann, Agente de Desenvol-
vimento Local, destacou que em junho terão
início uma campanha com enforque no Meio
Ambiente (praças/reciclagem/oficina de plantas)
e o Espaço Cultural para Dança com os bolivi-
anos. Para agosto, estão previstas Campanhas
Sociais com animais e carroceiros, por meio de
castração, banho e tosa dos cães de rua com
parceria do Pet Center Marginal e outra sobre
Educação Animal. Já nos meses de outubro e
novembro, o enfoque será na comunidade, com
os eventos Festa das Nações/Feira da Solida-

Alzira e Raquel estão se
dedicando demais para o
sucesso da missão junto
às famílias

riedade, e o
aniversário
do Pari.

A data
do próximo
fórum já está
marcada –
será no dia
28 de maio.
O EIS fica
na rua Ca-
pitão Mor Passos, 478, no Pari. Mais
informações pelos fones 2081-5106/
2081-5450.

Luiz do Barakiah e
Nivaldo Fernandes do
Colégio Saint Clair

A sede do EIS foi muito bem correspondi-
da com a chamada para o fórum

SESI Catumbi realiza Café p ara Industriais
C o m

a presen-
ça de dezenas de
industriais, foi re-
alizado dia 14 de
maio último, o
“Café da Manhã
com Qualidade”
no SESI Catumbi,
à rua Catumbi,

318, no Belenzinho.
O consultor Adilson Rebelato, da Geotrain

Treinamento e Consultoria, deu palestra sobre
motivação e gestão. Em seguida, Maria José
de Melo, da Coordenadoria Estadual do Prê-
mio SESI Qualidade no Trabalho, informou
que as inscrições do PSQT vão até 30 de maio
(mais informações no site www.sesi.org.br/
psqt). Em 2007, 2.430 indústrias participaram
do prêmio.

Finalizando as explanações, Maria Inês Martini
Pineda, diretora local do SESI Catumbi, fez uma bre-
ve apresentação do local, que também tem o nome
de CAT Antônio Devisate, fundado em 1960, com a
presença de Juscelino Kubitschek, sendo a primeira
das 51 unidades do SESI-SP hoje existentes.

Ato contínuo, todos foram conferir o coral de
alunos do Centro Educacional do CAT e a exposi-
ção fotográfica “Caminhos”, de Catarina Florên-
cio, onde foi servido um delicioso café da manhã.

Catarina
Florêncio
é a criado-
ra da expo-
sição foto-
g r á f i c a
“ C a m i -
nhos”, fo-
calizando
também a

cidade de Itu entre  outras não menos famo-
sas, assim como localidades da Espanha

O Centro
d e

Apoio ao Mi-
grante - CAMI
inaugurou, dia 25
de abril último,
suas novas insta-
lações, situadas à
rua Cel. Morais,
377.

Paulo Illes,
coordenador do
CAMI, disse que a entidade foi surgida dia
22 de julho de 2005 na rua Cel Silva Gomes.
Está dentro de uma estrutura do Serviço Pas-
toral dos Migrantes – SPM, que pertence à
CNBB – Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil. O objetivo principal do CAMI é
promover a integral e inserção social dos imi-
grantes e criar um modelo de política pública
ao imigrante. Suas principais atividades são a

Migrantes têm novo ponto de encontro
regularização migratória e assessoria jurídica
em parceria com a defensoria pública do Es-
tado e da União, além de Universidades. “Nós
já atendemos mais de 17.000 imigrantes, sen-
do 90% bolivianos”, informou Paulo. Mais de
60% dos atendimentos são para documenta-
ção, completou.

DENÚNCIAS
As maiores denúncias feitas no espaço,

disse Paulo, são em relação à agressões que
acontecem dentro da própria estrutura fami-
liar ou nas oficinas de costura, e ao trabalho
forçado nas oficinas.

Ao longo de três anos, várias propostas
foram discutidas, entre elas a criação de um
visto de permanência para as vítimas de tra-
balho forçado, e de uma nova lei de imigra-
ção, haja vista que a atual é de 1980. “E o
novo projeto de lei não menciona uma pala-
vra sequer sobre as pequenas empresas dos

trabalhadores imigrantes”. Paulo destacou ainda a
primeira Escola de Informática e Cidadania para
imigrantes que funciona no CAMI.

Finalizando, Paulo
ressaltou que todo o tra-
balho do CAMI é base-
ado na metodologia do
saudoso educador Pau-
lo Freire.

CONSULADOS
PRESENTES
Sempre presente nos

importantes eventos da
colônia boliviana, o Côn-
sul Geral da Bolívia, Jai-

me Valdivia Almanza. “Queremos cada vez mais
nos empenhar no sentido de enfrentar este pro-
cesso de migração boliviano, neoliberal e globali-
zado”, disse, completando que existem bolivianos
migrando também para a Espanha e Argentina.

A Consulesa da Bolívia, Rosa Virgi-
nia Cardona Ayoroa, disse haver muito
empenho no Consulado. “O presiden-

O cônsul disse que é ne-
cessário se empenhar mui-
to no processo de migração

Ribamar Dan-
tas é  membro
do Conselho
Nacional de
Migração. Dis-
se que com
uma organiza-
ção forte se faz
um Mercosul
de verdade,
sem discrimi-
nação.

Roberto, da Faculdade Can-
tareira e a diretora do SESI,
Maria Inês

te Lula está dando muita atenção à re-
gularização migratória”.

Por sua vez, o Cônsul Geral do
Peru, Jaime Stiglich, informou ter
15.000 peruanos registrados no Con-
sulado. “Não tenho problemas com
eles, gente de nível e trabalhadora”.

20 de maio a 10 de junho de 2008


