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Amanhã (22), dois eventos ligados a economia solidária serão realizados pela prefeitura de Diadema, dentro da programação
do Mês do Meio Ambiente. No Auditório do Quarteirão da Saúde, das 8h30 às 12h, haverá o seminário "Sustentabilidade e
Novos Negócios", e na Praça Castelo Branco, das 13h às 16h, a "Feira de Economia Solidária e Sustentabilidade", com
participação de empreendimentos solidários das cidades de Osasco, Mauá, Santo André e São Bernardo do Campo e
Diadema.
O seminário terá mediação do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho Luis Paulo Bresciani e o
vice-prefeito de Diadema Gilson Menezes fará a abertura. No evento serão abordadas as oportunidades econômicas para o
município e região, sob a ótica da geração de trabalho e renda por meio de empreendimentos sustentáveis. Para participar do
seminário não é necessário fazer inscrição.
Participarão da mesa de debate os professores Ladislau Dowbor, da PUC; Luciana Aparecida Faria, da Unifesp (Universidade
Federal de São Paulo); e Ricardo de Souza Moretti, da UFABC (Universidade Federal do ABC). Pela Abihpec (Associação
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) falará Manoel Teixeira Simões, diretor executivo da
entidade.

Feira solidária - Com a participação de empreendedores populares de Diadema e da Região Metropolitana, amanhã, das 13h
às 16h, será realizada a "Feira de Economia Solidária e Sustentabilidade na Praça Castelo Branco. Além dos expositores da
feira de artesanato, que tradicionalmente ocupa a praça todas as sextas e sábados, barracas com produtos feitos por
empreendedores populares vão comercializar artesanatos, roupas, alimentos (doces e salgados) e verduras orgânicas e
divulgar seus trabalhos.
Também haverá apresentação artística com integrantes do Centro de Convivência da Melhor Idade, que vão dançar Quadrilha
e Bumba Meu Boi. Os trabalhadores das cooperativas Uniforja, Uniferco, Hidrocoop, de Diadema, e Consulado da Mulher,
participarão do evento divulgando seus produtos e mostrando a importância do trabalho cooperativado.

Moeda social - Outra novidade na "Feira de Economia Solidária e Sustentabilidade" será a divulgação da moeda social leste.
Ela é utilizada no Centro de Referência da Assistencial Social Cras/Leste, situado no bairro Promissão, na feira de troca de
objetos e serviços que a unidade realiza de dois em dois meses. A feira acontece desde 2006 e reúne por edição mais de 60
moradores bairro. O uso de moeda social já existe no Brasil e a Incubadora Pública de Diadema realiza estudos para que o uso
da moeda leste se amplie na cidade.
Moedas Sociais são moedas não-oficiais, utilizadas por um certo grupo, como um clube, ou por participantes de eventos,
geralmente para troca de serviços ou produtos. Um dos exemplos é o Banco Palmas ,em Fortaleza (CE), que utiliza esse tipo
moeda para gerar economia solidária dentro do Conjunto Palmeira. O núcleo fica em um bairro popular da capital cearense e é
habitado por mais de 32 mil moradores.

Incubadora Pública - A Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, investe
cada vez mais na economia solidária. Em 2009 é implantada a Incubadora Pública de Empreendimentos Populares e Solidários
de Diadema (IPEPS) e por meio dela 11 iniciativas solidárias são assistidas. Os projetos desenvolvidos são nas áreas da
alimentação, reciclagem, metalurgia, confecção, artesanato, terapias alternativas e cultura. Juntos eles agregam cerca de 300
moradores que buscam no empreendedorismo social a geração de trabalho e renda e cidadania.

Serviço:

Seminário Sustentabilidade e Novos Negócios, das 8h30 às 12h. Local: Auditório Quarteirão da Saúde - Av. Antônio
Piranga, 700, Centro, Diadema. Feira de Economia Solidária e Sustentabilidade, das 13h às 16h. Local: Praça Castelo
Branco, Centro de Diadema.
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