
SEMANA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 
traz debate, feira e homenagem a Paul Singer

A Casa de Economia Solidária de Diadema e a 
Incubadora Pública de Empreendimentos Po-

pulares e Solidários (IPEPS) realizou, de 13 a 19/12, 
uma série de atividades na Semana Municipal de 
Economia Solidária, como forma de comemorar o 
Dia Nacional da Economia Solidária (15/12).

No dia 13, aconteceu na Câmara Municipal de Dia-
dema, homenagem ao economista e professor 
Paul Singer, um dos principais articuladores da 
Economia Solidária no país, falecido em 2015.  O 
evento contou com a presença do secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), 
Joel Fonseca, da vice-prefeita e secretária Assistên-
cia Social e Cidadania, Patrícia Ferrreira, do diretor 
de Economia Solidária de Diadema, Arildo Mota 
Lopes, do diretor executivo do instituto Paul Sin-
ger, Marcelo Justo, deputado estadual, vereadores 
e representantes de empreendimentos de econo-
mia solidária de toda a região do Grande ABC.

Dia 15, a professora Gilnair Pereira, do IPEPS, orga-
nizou uma live com o tema A mulher na economia 
solidária em tempos de pandemia com a participa-
ção de Nelsa, da Justa Trama, maior cadeia produ-
tiva no segmento de confecção da economia soli-
dária do país e Maria Mônica da Silva, presidenta 
da Coopfenix, cooperativa de catadores de mate-
riais recicláveis de Diadema.

Empreendimentos de Economia Solidária (EES) 
de Diadema, participam, de 8 a 23 de dezembro, 

do 1º Festival de Natal organizado pela prefeitura 
de Diadema. Os EES montaram barracas de 
alimentação e estarão localizados na feira de Natal, 
Praça da Moça, até o encerramento do evento, dia 
23. Com o tema Tempo de Luz e Esperança, o objetivo 
do festival é promover um natal solidário.

Visibilidade para a economia solidária
Segundo o diretor da Casa da Economia Solidária/
IPEPS, Arildo Mota, O 1º Festival de Natal foi uma 
ação conjunta de todas as secretarias. “O papel 
da Casa foi chamar os empreendimentos para 
integrarem a feira, sempre articulando para 
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Sessão solene na Câmara de Diadema em homanagem ao professor Paul Singer  reuniu EES de todo o Grande ABC

Casa da Economia Solidária/IPEPS participa 
do 1º Festival de Natal de Diadema

Empreendimentos de economia 
solidária, em parceria com a IPEPS, 
vendem produtos no festival.

garantir que o maior número possível de EES possa 
participar de forma revezada dos eventos que serão 
promovidos na cidade”, complementa.

Ainda de acordo com Mota, a importância da feira 
em receber esses trabalhadores e trabalhadoras 
é “dar visibilidade à economia solidária”, além de 
ajuda-los na geração de renda durante a pandemia.

Na feira é possível encontrar barracas de alimentos e 
artesanato. A cidade de Diadema conta com outros 
oito empreendimentos incubados na IPEPS. Esses 
empreendimentos contam com cooperativas de 
reciclagem, de vendedores de alimentos, costura, 
reforma de estofados entre outros.

O IPEPS faz formação em economia solidária e 
cooperativismo, assessorias nas áreas de gestão, 
jurídica, contábil, comunicação, na elaboração 
de plano de negócios, estudos de viabilidade 
econômica e no acesso ao crédito e para 
desenvolvimento de produtos.

Bruno Farias

A mulher nos empreendimentos solidários foi tema de live Público que acompanhou semana de economia solidária

Exposição do artesanato local no 1º Festival de Natal
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A Cooperativa de Reciclagem Nova Conquista, 
formada por 12 catadores, recebeu, no último 

dia 7 de dezembro, uma série de equipamentos 
que vão melhorar a produtividade, segurança e 
qualidade do trabalho de separação e triagem dos 
materiais reciclados que a cooperativa retira das 
empresas e residência do entorno da cooperativa. 

Um evento com a presença de representantes da 
empresa e da prefeitura marcou a doação de uma 
prensa enfardadeira, um triturador de vidro, um 
computador, três triciclos de carga para coleta de 
recicláveis e uma mesa de triagem e separação de 
materiais.

A central de triagem também recebeu reforma 
geral das instalações: pintura interna e externa, 

Cooperativa de Reciclagem Nova Conquista 
recebe investimentos em obras e equipamentos 
IMCD Brasil, empresa instalada em 
Diadema doou equipamentos para 
triagem e promoveu a reforma da 
central. Investimentos são parceria 
entre empresa e prefeitura.

alvenaria, expansão da área coberta para separação 
de materiais e adequação da rede elétrica, além da 
criação de Ecoponto com espaço para caçambas e 
muros de contenção.

A meta do projeto Eco Conquista, parceria entre 
IMCD Brasil e prefeitura de Diadema, é que a 
Central de Reciclagem dobre a produção e alcance 
200 toneladas de material reciclado por ano. “[...] 
estamos agradecidos à IMCD Brasil e ao prefeito 
Filippi, porque agora não somos mais invisíveis. 
Somos gratos por enxergar a gente, isso nos 
dá esperança, confiança e força”, contou Maria 
Benedita Farias, líder do grupo de catadores.

Além dessas melhorias, o projeto promoveu a 
reforma da quadra  esportiva, ao lado da Cooperativa, 
com pintura, troca de alambrado, construção de 
banheiros e de rampas de acessibilidade. Outro 
benefício ecológico do projeto da IMCD vai ser o 
plantio de 136 árvores e a realização de 40 ações de 
educação ambiental para escolas e a comunidade 
local. (Reportagem: Marcos Luiz/SECOM)
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Catadora Maria Benedita: “[...] não somos mais invisíveis”

Economia Solidária é um modo alternativo 
de produzir, vender, comprar e trocar o 
que é preciso para viver. Sem explorar 
ninguém, sem querer levar vantagem, sem 
destruir o meio ambiente.

Cooperando, fortalecendo o grupo, sem 
patrão nem empregado, cada um pensa 
no bem do grupo e no seu próprio bem, 
prática regida pelos valores de igualdade, 
autogestão, democracia, cooperação, 
solidariedade, respeito à natureza, 
promoção da dignidade e valorização 
do trabalho humano, tendo em vista um 
projeto de desenvolvimento sustentável 
global e coletivo. E, como uma estratégia 
de enfrentamento da exclusão social e da 
precarização do trabalho.

Assim, a Economia Solidaria combate a 
degradação das condições de trabalho, 
renda e direitos dos (as) trabalhadores 
(as) subjugados (as) pelo Mercado. Esta 
outra economia propõe - através de 
formas coletivas, justas e solidárias - gerar 
trabalho, renda e melhorar as condições 
de vida das pessoas. 

Parceria com 
IFESP visa criar 
APP Rango das 
Quebradas

GLOSSÁRIO:
ECONOMIA SOLIDÁRIA

@PREFDIADEMA

MAS AFINAL, O QUE É 
ESSA TAL ECONOMIA 
SOLIDÁRIA?

“[...] os (as) praticantes da economia solidária 
foram abrindo seus próprios caminhos, pelo 

único método disponível no laboratório da 
história: o da tentativa e erro. ”

Introdução à economia solidária - Paul Singer

Esta pergunta pode parecer difícil, mas não 
é. Basta nos perguntarmos: o que nós que 
formamos os Empreendimentos Solidários, temos 
de diferente das empresas que tem patrão? 

Nós que pretendemos trabalhar com os 
princípios da Economia Solidária entendemos 
que ela é construída não segundo as regras 
do capitalismo vigente e sim da autogestão 
e solidariedade que fará com o que o nosso 
empreendimento seja uma alternativa de 
geração de trabalho e renda para as pessoas 
excluídas do Mercado de Trabalho. 

Na prática essa alternativa nos dará a 
oportunidade que não encontramos em outros 
lugares, a de contribuirmos com a melhoria 
de vida das nossas famílias e, ainda, com o 
desenvolvimento local. 

Assim, faremos com que a nossa comunidade 
seja um local melhor para cada um e para todos 
e todas. Assumiremos esse compromisso com 
o retorno que se manifesta em um ambiente 
coletivo e justo. 

São essas diferenças que vamos encontrar. E, 
apesar de tudo que iremos ler nos boletins 
eletrônicos, nos parecer ser muito evidente 
que seu teor/conceito precisa ser revigorado 
e reafirmado todos os dias nos espaços que 
frequentamos, trabalhamos e compartilhamos. 

Porque, Economia Solidária não é só um jeito 
diferente de organizar o trabalho, é um estilo de 
vida pelo qual vale a pena lutar.

A Prefeitura de Diadema assinou, em 9 de 
dezembro, acordo de cooperação técnica com o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo (IFSP) para a promoção do  “1º Desafio 
de Inovação do IFSP em Diadema - Projeto Rango 
das Quebradas”, com objetivo de desenvolver uma 
plataforma de venda e entrega de comida por meio 
de aplicativo. O Rango é uma realização conjunta 
entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho (Sedet) e o IFSP.

O objetivo do Desafio é criar um dispositivo 
tecnológico que beneficie os pequenos comércios 
de bairro de Diadema do ramo alimentício 
(restaurantes, padarias, mercados, hortifruti 
etc) e os entregadores que se utilizam de 
bicicletas ou veículos automotores, organizando-
os em cooperativas, associações ou outros 
empreendimentos autogestionários. 

Para, Joel Fonseca, o Desafio vai alterar e tornar mais 
justa a cultura do sistema dos aplicativos. “A idéia 
é que modelo de inovação do Desafio, utilizado 
para os aplicativos, possa ser utilizado de forma 
semelhante para outros segmentos econômicos da 
cidade, para gerar mais trabalho e renda”, disse.

Rafael Alves da Silva, chefe de gabinete do Instituto 
Federal vai além: “O empreendedorismo tem de 
consolidar a cultura de economia solidária, ele 
não pode apenas ser uma opção para absorver os 
desempregados”, afirma. O projeto terá 10 meses 
para ser executado e iniciar os primeiros testes.
(Reportagem: Heitor Bisi/SECOM)
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