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A presente propositura se justifica na própria história pessoal do homenageado, digna
de reconhecimento por meio da concessão do Título de Cidadão Paulistano.

Pretende-se  prestar  homenagem  ao  Senhor  Salvador  Hyo  Seok  Han,  nascido  na
Coréia do Sul.

Salvador  Hyo Seok Han -  chegou em São Paulo  no  dia  8  de dezembro de 1963,
quando criança com os pais A família estava entre os primeiros imigrantes coreanos no Brasil.
Engenheiro formado na turma de 1974 pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo,
com o  falecimento  do  seu  pai  se  juntou  a  sua  mãe  e  esposa  no  negócio  da  família,  na
Confecção Seiki,  fundada em 1969. Com esse negócio,  a família  vem contribuindo para o
sustento  de  outras  famílias  de  imigrantes  e  brasileiros.  Nas  décadas  de  60,  70  e  80,  os
imigrantes coreanos que chegavam ao Brasil  trabalhavam como representantes comerciais
para se estabelecer no país.

A Confecção Seiki hoje conta com 6 lojas próprias e abastece 2.000 pontos-de-venda
pelo país e, assim, há 40 anos vem contribuindo para o desenvolvimento do setor de moda,
que gera cerca de 1,5  milhão de empregos diretos e  cerca de oito  milhões de postos de
trabalho indiretos, de acordo com levantamento realizado em 2017, pela Associação Brasileira
da Indústria Têxtil e de Confecção, Abit.

O senhor  Salvador  participou,  ainda,  como diretor  no  período  de  1990 a  2005 da
ABRAVEST - Associação Brasileira do Vestuário.

Um valor que mantém até os dias de hoje é a importância de educar a futura geração,
foi  vice-presidente  da  Associação  de  Educação  Brasil-Coreia  e  diretor-fundador  da  Escola
Coreana no Brasil de 1998 a 2021.

É membro fundador do Conselho de Bolsas de Estudos (de 2016 a 2021) e tem feito
importantes  contribuições  financeiras,  possibilitando  que  muito  brasileiros-coreanos possam
continuar os estudos (para ensinos: fundamental, médio e superior).

As famílias de imigrantes coreanos acreditam que oferecer educação é dever dos pais,
e  consideram  os  estudos  o  principal  pilar  para  a  integração  social  e  ascensão  social-
econômica.

O senhor  Salvador,  é  conhecido  como um senhor  simples  no  estilo  de  vida,  mas
generoso  ao  cuidar  do  próximo  e  investir  na  educação  da  futura  geração  de  brasileiros-
coreanos. Ele tem dado continuidade ao trabalho de seus pais e vem mostrando uma atitude
exemplar como cidadão.

Conclui-se, diante de toda a sua dedicação, que é merecido o reconhecimento de seu
mérito.

Por esta razão, conto com o voto favorável nos Nobres Pares para aprovar a presente
proposta, que objetiva conceder justa homenagem a esse eminente cidadão paulistano.
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