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Silvana Martinez Lopez Cazonato 

Nascida em São Paulo, em 02/12/1967, casada com Carlos Augusto Cazonato, 
Pedagogo. 

É Historiadora e Secretária Executiva pela Universidade de Santo André, cursou MBA 
em Liderança e é pós-graduada em Gerontologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. 

Atua na organização adventista desde o ano de 1992. 

Em 2011 foi nomeada Coordenadora da Ação Solidária Adventista - ASA, Ministério do 
Idoso e Ministério de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais (ênfase no Ministério 
Adventista de Surdos e Deficientes Visuais) da Associação Paulistana, função que exerce 
atualmente. 

Na ASA, tem desenvolvido ações de liderança e motivação junto aos líderes das 
comunidades, promovendo treinamentos, incentivando projetos e propondo ações que resultem 
em transformação de vidas. 

Cursos de geração de renda tem sido a principal ação da ASA, com o objetivo de 
promover desenvolvimento. Esses cursos são oferecidos periódica e gratuitamente. São 
promovidos também cursos de orientação familiar, de saúde e culinária. Além disso, há as 
ações comuns e básicas, como distribuição de cesta básica, roupas usadas e atendimento a 
outras necessidades. 

Também são empreendidas ações através de projetos gerais nas áreas de 
envelhecimento humano e deficiências. 

Na área de envelhecimento, tem sido realizado um trabalho junto a idosos acima de 60 
anos, promovendo o combate ao isolamento e a solidão, complementados com ações de 
saúde e prevenção. Encontros gerais de idosos com ênfase nos benefícios do relacionamento 
social, convívio e atividades lúdicas, exercício físico, rodas de conversa ou um simples lazer, 
vem despertando líderes das comunidades para que realizem ações semelhantes por meio da 
implantação do Clube Sênior, que intenciona atender semanalmente idosos da comunidade, 
como um ponto de encontro de interesse comum para a faixa etária a partir dos 60 anos. 

Na área das Deficiências, temos uma população marginalizada e de certo modo 
privada de justiça social. Um olhar mais atento pode enxerga-los de outra forma, e nossas 
ações dizem muito a esse respeito. Temos uma ênfase especial na população Surda e 
Deficiente Visual. Com o grupo de Surdos temos promovido o resgate e valorização da cultura 
e identidade Surda, o conhecimento e reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras), 
promovendo cursos, encontros e passeios, valorizando o lado social que é tão importante para 
os Surdos. 

Com o grupo Deficiente Visual atuamos também na integração dessas pessoas, 
empreendendo ações inclusivas, promovendo encontros semanais, passeios, com atenção 
especial à locomoção com segurança. 

Além de atividades adaptadas para surdos e deficientes visuais, temos incentivado a 
integração ao mundo ouvinte e vidente, como sujeitos dignos e capazes, reduzindo 
desigualdades e preconceitos. 
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