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Geraldo Corrêa, mais conhecido como Geraldo da Defesa Civil, nasceu no bairro de 
Ermelino Matarazzo, no dia 17 de maio de 1954, na esquina da Avenida Paranaguá com 
Avenida Boturussu, com a parteira do bairro Dona Aparecida. Desde sua juventude, Geraldo 
sempre esteve envolvido nos projetos de políticas públicas de Ermelino Matarazzo e 
adjacências. 

Na década de 1970, ingressou na empresa Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, 
localizada no Bairro de Ermelino Matarazzo, onde trabalhou até sua aposentaria, em 1996, 
como chefe da fábrica de sulfureto. Dedicou-se ao empreendedorismo abrindo a empresa 
Personal Video Book, de fotos e vídeos, como fotógrafo, registrando momentos únicos para 
muitas famílias -casamentos, aniversários, entre outros - por toda a cidade. Durante as últimas 
quatro décadas, Geraldo sempre esteve na linha de frente de grandes trabalhos sociais e de 
conselhos participativos do bairro, como: Implementação do CDC Ermelino Matarazzo (atual 
CE Ermelino Matarazzo); mais de 40 anos de contribuição para a organização da tradicional 
Festa do Trabalhador, mais conhecida como Festa do Primeiro de Maio; contribuição para a 
reforma da Estação Comendador Ermelino; implantação da Faculdade USP Leste; implantação 
da Estação USP Leste; implantação da Fatec Águia de Haia; um dos fundadores do Arraiá de 
Ermelino (tradicional festa junina do bairro). Após sua aposentadoria na Indústrias Reunidas 
Fábricas Matarazzo, começou a desenvolver um trabalho na Associação SAEM (Sociedade de 
Amigos de Ermelino Matarazzo), onde iniciou o trabalho do jornal de bairro Frente e Verso, 
divulgando todas as melhorias do bairro. Em 2005, o então Prefeito da Cidade de São Paulo, 
José Serra, convidou-o a ser o Coordenador de Defesa Civil da Subprefeitura de Ermelino 
Matarazzo. Como era de seu feitio, Geraldo intensificou o trabalho aos vulneráveis, levando 
oportunidade aos mais carentes, por meio da criação e continuidade de projetos sociais 
fundamentais no bairro. Alguns desses projetos são: Escoteiros Mirins, Desbravadores, Defesa 
Civil Mirim. Ainda como Coordenador de Defesa Civil, ajudou no combate a diversos incêndios, 
chuvas e enchentes devastadoras no Jardim Lapena, Jardim Pantanal e Jardim Keralux. E, 
diante dessa demanda emergente, Geraldo implantou um projeto piloto da defesa civil, de 
prevenção de enchentes junto às comunidades. Ajudou desenvolver os projetos Cata-bagulho 
e Ecoponto na cidade de São Paulo, sendo referência nos projetos de combate de descartes 
de lixo de forma indevida. Desenvolveu mais de quarenta cursos sobre o tema Defesa Civil. 
Seu último e maior feito neste cargo foi a homenagem ao Conde Francisco Matarazzo, por 
meio da entrega de um busto de bronze na principal praça de Ermelino Matarazzo, o Largo 
Primeiro de Maio. Em 2007, recebeu um novo desafio na Prefeitura da Cidade de São Paulo, 
através do então Prefeito Gilberto Kassab, de ser o Coordenador de Cultura da Subprefeitura 
de Ermelino Matarazzo. A luta agora seria pela conquista e implementação de projetos 
culturais no bairro, além do fortalecimento dos projetos regionais já existentes. Ao andar pelo 
bairro, conheceu e apaixonou-se pelo artesanato com madeira, e passou a presentear amigos 
e moradores com brinquedos e artigos de decoração feitos por ele mesmo. Bom filho de Ozorio 
Corrêa e Benedita Ferreira Corrêa, bom marido que foi casado por 46 anos com Maria Luiza de 
Souza Corrêa, bom pai de três filhos: Patrícia (que gerou sua primeira neta, Sophia Hapuque), 
Rubens e Alexandre. Veio a falecer no dia 29 de julho de 2021, em decorrência de acidente 
doméstico. Desde então, várias frentes do bairro de Ermelino Matarazzo e adjacências vêm por 
meio deste pedir a mais justa homenagem a esse filho do bairro, Geraldo Corrêa. 

Diante do exposto, rogamos aos Nobres Pares que apoiem o presente Projeto de Lei. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/09/2021, p. 84 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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