
 

 

 
 

               ECOS - ESPAÇO DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL SPDM 

                
         
                                            23 de Julho de 2020     
                                        Edição 09  

 
 
 
 
 
 
 
 

A desigualdade social provocada por preconceito e intolerância, é uma triste realidade que se reflete 

nas relações de trabalho. É por este motivo que o tema diversidade vem se tornando cada vez mais presente 

no mundo corporativo. Na perspectiva socioambiental do Planejamento Estratégicos de 2020, a SPDM 

decidiu dar mais um passo na busca por pluralidade em seus ambientes de trabalho e estabeleceu a criação 

do Comitê de Inclusão e Diversidade. 

O comitê tem o objetivo de debater e promover na SPDM ações de inclusão e diversidade para 

públicos historicamente discriminados, como negros, mulheres, índios, portadores de deficiência física e 

intelectual, a comunidade LGBTQIA+ e até mesmo os idosos. 

A pluralidade no ambiente de trabalho tem provado ser um dos segredos das instituições de sucesso, 

ampliar a promoção da diversidade e a inclusão na SPDM vai muito além do que melhorar o ambiente de 

trabalho, é na riqueza de pontos de vista sobre um mesmo assunto, que nasce espaço para a inovação. 

Devido ao seu grande número de profissionais, a SPDM convidou colaboradores com interesse no 

tema Inclusão e Diversidade, para constituir um primeiro comitê, que ficará responsável por estruturar e 

viabilizar a participação e o envolvimento dos demais interessados.  

 

Segue abaixo a relação dos integrantes do Comitê de Inclusão e Diversidade: 

 

Artur Luiz dos Santos – Tecnologia da Informação Marcelo Lira Domingues – Recursos Humanos 

Daniela Junqueira Stefani de F. Marcos – Administração Michelli Bertoni – Equipe Técnica 

Eliane Fumie Nagayoshi - Administração Natalia Fernanda C. Blandino – Administração 

Fernando Correa Simão – Recursos Humanos Paula Gabryella Leite – Recursos Humanos 

Francisca Regivânia Martins da Silva – Recursos Humanos Suely Freire da Silva – Administração 

Jonas Age Said Schwartzman – Engenharia Ambiental Yumi Kaneko – Equipe Médica 

 
 

 

Em 30/07/2020 realizamos a primeira reunião do Comitê de Inclusão e Diversidade, onde serão 

definidas as primeiras ações e a agenda regular de encontros.  
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