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A Associação Brasileira dos Coreanos - ABC foi fundada oficialmente no ano de 1983 e
atualmente está na 36º gestão, que teve início em 01 de janeiro de 2020 e vai até dia 31 de
dezembro de 2021.

Possui seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica registrado desde 18/07/1983 sob o
nº 52.795.739/0001-30 e dentre as atividades exercidas ao longo dos anos, destacam-se nesta
gestão:

1. Doação de 100.000 (cem mil) máscaras para Secretaria Municipal de Saúde de São
Paulo;

2. Doação de 20.000 (vinte mil) máscaras para município e estado de Manaus (aos
seus secretários da saúde);

3. Doação de mais de 200.000 (duzentas mil) máscaras para UBSs, Hospital Santa
Casa, Comando da PM, Inspetoria da GCM, Delegacias, agentes de zeladorias do município de
São Paulo, entre outros;

4. Distribuição de 5 toneladas de arroz no presente ano;

5. Distribuição de 1.000 (mil) cestas básicas à CAMI/Bolívia Solidária/Comunidade do
Gato no presente ano;

6. Destinação de materiais e mão de obra para desinfecção do bairro do Brás e Bom
Retiro durante a pandemia;

7. Ajuda emergencial de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) aos 550 (quinhentos e
cinquenta) idosos carentes da Comunidade Coreana;

8.  Ajuda  emergencial  de  R$  60.000,00  (sessenta  mil  reais)  à  120  (cento  e  vinte)
universitários;

9.  Ajuda  emergencial  à  100  (cem)  mães  que  cuidam  dos  filhos  sozinhos  de  R$
30.000,00 (trinta mil reais).

10. Realização de miss Coréia Brasil 2020.

11. Testes de Covid-19 gratuito para 220 (duzentos e vinte) idosos.

Pelas ações realizadas ao longo dos anos e principalmente no presente ano, acima
relatadas, apresentamos o Projeto de Decreto Legislativo, por merecerem a honraria Salva de
Prata da Câmara Municipal de São Paulo.
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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