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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 Woo Suk Ko, nascido na Coréia do Sul.

Woo Suk Ko - saiu de sua terra natal para imigrar para o Paraguai que era o país que
estava aceitando imigrantes. Porém, seu objetivo era vir ao Brasil  e batalhou para isso até
finalmente conseguir  realizar seu sonho, em 1986 aos 35 anos.  Desde então trabalhou no
bairro do Bom Retiro, onde iniciou uma pequena confecção de roupas, juntando-se aos outros
imigrantes coreanos que estavam concentrados no bairro.

Com o passar do tempo e com um apurado senso empreendedor tornou-se um dos
confeccionistas de sucesso com a marca Dolps, etiqueta que vem construindo sua história e
contribuindo  para  a  indústria  da moda brasileira,  além de  sua  significativa  participação  na
economia nacional, em especial na geração de empregos diretos e indiretos com a sua fábrica
e na rede de distribuição. São mais de 1.200 lojas, sendo que 1.000 são fabricantes. Dessas,
840 são comandadas por famílias coreanas. São gerados aproximadamente 30 mil empregos
diretos e 20 mil indiretos, segundo a CDL - Câmara de Dirigentes dos Lojistas do Bom Retiro.

Em 2009 foi presidente no Brasil do Conselho de Unificação das duas Coreias - um
movimento mundial que tem por objetivo promover a paz entre as duas Coreias e a unificação
dos dois países, além de divulgar a cultura, os costumes e as tradições milenares por meio de
eventos culturais e sociais. À frente do conselho se dedicou a trabalhos voluntários, entre os
quais dar suporte braçal e financeiro às atividades de jovens e idosos da comunidade coreana,
promovendo, apoiando e participando de caminhada em montanhas, serviço de limpeza do
bairro e distribuição de alimentos para famílias mais carentes da comunidade. Essas atividades
fazem parte das ações do Conselho de Unificação das duas Coreias para promover e difundir a
mensagem de paz.

Woo Suk Ko também foi membro do Conselho de Bolsas de Estudos da Igreja Católica
e da Associação Coreana, contribuindo financeiramente para que muitos brasileiros-coreanos
pudessem continuar os estudos apesar da dificuldade financeira dos seus pais. As famílias de
imigrantes coreanos dão grande importância aos estudos, pois acreditam que o pilar principal
para  integração  social  e  ascensão  econômico-social  de  seus  filhos  depende  de  uma  boa
educação.

Também como gratidão a esta cidade que o acolheu, em 2018, como presidente do
Conselho de Monumento Coreana e um dos principais líderes da comunidade, o Sr. Woo Suk
Ko contribuiu para instalação do Monumento Uri, para marcar as comemorações dos 55 anos
da imigração coreana no País e hoje um dos grandes marcos na cidade de São Paulo que
simboliza a amizade entre o Brasil e a Coreia. Os dois rostos são formados pelas consoantes
do alfabeto coreano - Hangul, um representa o Brasil e o outro a Coreia, simbolizando assim a
união entre os dois países.

Atualmente, numa atitude de grande humildade e de exemplo de cidadania, o Sr. Woo
Suk Ko vem cuidando e mantendo limpo com os próprios recursos a praça onde foi instalado
este monumento.

Conclui-se, diante de toda a sua dedicação, respeito e retribuição à cidade de São
Paulo que o acolheu e lhe deu oportunidades, 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.



Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/05/2021, p. 91

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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