
História da Dra. Ema Ely Salomão Bonetti e do CAEB – Centro Ambiental Edoardo 

Bonetti, de São José dos Campos. 

 

Ema Ely Salomão Bonetti nasceu em Lorena, em 9 de dezembro de 1941. Filha de Bichara José 

Salomão e Fádua Salomão e 4 irmãos: Evelyn, Luiz, Eliane e Jorge. Meu pai foi homem público, 

vereador em vários mandatos e Presidente da Câmara de Lorena. 

Suas origens são de terras distantes! Do Líbano vieram meus avós maternos e paterno e a minha 

avó paterna era guaianás, da Serra da Mantiqueira.  

Fez seus estudos pré-primário, primário, ginasial e colegial em Lorena em instituições públicas. 

Em 1959, foi para o Rio de Janeiro cursar o 3o. cientifico para ingressar na Faculdade de 

Medicina, o que aconteceu em 1960, na Faculdade Federal de Medicina do Rio de Janeiro, 

concluindo o curso de Medicina em 1966. 

Fez Pós-Graduação em Anestesiologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Pós Graduação em Cardiologia, Medicina e Segurança do Trabalho e Pericias Médicas. 

Fui Diretora do Pronto Socorro da Santa Casa de Lorena, Chefe de Departamento de Cardiologia, 

Terapia Intensiva e Diretora Clinica da Santa Casa de Misericórdia de Lorena. 

Conheceu seu marido Edoardo Bonetti em Lorena quando ele foi trabalhar na Indústria Química 

Mantiqueira onde era engenheiro de projetos. Casou em 1978 quando então fixou residência 

em São Paulo.  

Participou de diversos Congressos Médicos Nacionais e Internacionais.  

Após passar por diversos países, a vinda para São José dos Campos ocorreu em 1994. Dra Ema 

já era do Vale e tinha grande afetividade por São José. Tanto ela como o Dr. Edoardo 

consideravam uma cidade com um excelente nível cultural, tecnologia de ponta e posição 

estratégica entre Montanha e Litoral, entre Rio e São Paulo e muito próxima de Lorena, onde 

também estaria perto de sua minha família. O casal dispunha de uma propriedade da região Sul, 

chamada Buraco Fundo, adquirida do Sr. Possidônio de Freitas, que oportunizou a vinda para 

São José. Lá foi construída a residência do casal e um Centro para Treinamento de Executivos, 

que veio a se transformar na Sede Cultural do Centro Ambiental Edoardo Bonetti.  

Médica Perita do INSS desde 1971, ocupou os cargos de Chefe de Grupamento Medico Pericial 

de Lorena e posteriormente, desde 1978, Médica Perita da Agencia Vila Mariana de São Paulo, 

Chefe de Grupamento Medico Pericial da Agencia Vila Mariana, Supervisora Previdenciária da 

Agência Vila Mariana e Chefe Médica da Perícia Médica do Estado de São Paulo, junto a 

Superintendência Estadual do INSS de São Paulo. 

Por essa ocasião, quando Chefe Estadual de Pericia Médica do INSS/SP, participou de vários 

grupos de trabalho e força-tarefa junto ao Ministério da Previdência, nos projetos de revisão do 

Regimento de Benefícios da Previdência Social, em âmbito nacional, criação da Auditoria da 

Perícia Médica do INSS, contribuição para a informatização da Perícia Médica, e revisão e 

atualização das Normas de Pericia Médica em Doenças Ocupacionais. 

Criou a Associação Paulista de Médicos Peritos da Previdência Social. 

Foi Delegada de Associação de Pericias Médicas em São José dos Campos, SP. 
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A partir de 1995 criou a UNIPREV Cooperativa Médica orientada para Medicina e Segurança do 

Trabalho e Pericias Médicas, dando apoio e assessoria técnica a empresas de pequeno, médio e 

grande portes, atuando em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 

Entre 2003 e 2017 atuou com a Uniprev em São José dos Campos. 

De 2012 tive seu tempo dedicado exclusivamente ao tratamento da doença de seu marido, até 

13 de abril de 2015, quando veio a falecer. 

Exerceu a Medicina até fevereiro de 2017, por 51 anos, quando resolveu se dedicar a deixar um 

legado para a comunidade que era o ideal do casal Ema e Edoardo, e foi criado o CAEB Centro 

Ambiental e Artístico Cultural Edoardo Bonetti, destinado à promoção da arte, cultura, saúde, 

inclusão social, boas práticas socioambientais e preservação do meio ambiente, pesquisas 

científicas e difusão de conhecimento. 

Tudo aconteceu como se num passe de mágica...  

FEVEREIRO de 2017 – num dia de fevereiro, Cyntia Salles, engenheira agrônoma que coordenou 

a Área Ambiental do CAEB naquela época, junto com a Dra Ema, programaram uma visita à APTA 

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios da Secretaria Paulista de Agricultura e 

Abastecimento, de Pindamonhangaba. 

Do contato com a Dra. Sandra e Dra. Cristina surgiu uma carta de intenções entre o CAEB e essa 

digna Instituição para implantação de uma Horta com PANC Plantas Alimentícias Não 

Convencionais e Ervas Medicinais, ficando o CAEB com a missão de implantar ações de 

divulgação, manejo, aplicabilidade na saúde alimentar e fitoterapia através de eventos dirigidos 

ä comunidade local. 

Em abril de 2017 foi realizado o evento com a presença das Doutoras Cristina e Sandra e um 

publico seleto e numeroso com a finalidade objetivada na carta de intenções pré-firmada. 

Com o sucesso total desse evento surgiu o Curso COZINHANDO COM PANC, em parceria com a 

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, Secretaria de Educação e Cidadania, Centro de Referência 

de Assistência Social e Fundo Social de Solidariedade, promovendo uma alimentação de 

qualidade e saudável para famílias em situação de vulnerabilidade.  

O curso atingiu plenamente aos objetivos propostos para um público multiplicador de 68 

mulheres de núcleos familiares selecionadas pelo CRAS, através de oficinas prática, sob a 

coordenação de Ana Alice Corrêa, chefe de cozinha e especialista em PANC da equipe do CAEB.   

com testemunhos de resgate social elevando o orçamento doméstico na preparação de 

alimentos aprendidos durante o curso e alteração dos hábitos alimentares para uma mesa 

saudável e de qualidade. 

Paralelamente, estávamos interessados em criar uma RPPN ... consultamos as legislações 

federal e estadual, e surgiu-nos uma ideia: “Por que não criar uma legislação municipal?” 

Recorremos à Vereadora Dulce Rita e expusemos a ela nossa intenção e ideia. 

Prontamente tivemos uma reunião com o Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade Manara 

e a Chefe de Parques e Áreas Verdes Andrea Sunfeld da Prefeitura de São José dos Campos, que 

acataram o nosso propósito, e a vereadora Dulce Rita deu início aos trabalhos de elaboração de 

um projeto de lei para criação de uma RPPN municipal.  

Estamos em processo de criação dessa RPPN. 
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Ao mesmo tempo nossa área Artístico Cultural estava a pleno vapor... 

Adquirimos um piano Yamaha ¾ de cauda, um Cravo modelo italiano do século XVII e construído 

na Holanda, adaptamos a sede do CAEB para eventos artístico-culturais e a Dra. Raquel Aranha, 

musicista de alto nível com cursos nacionais e internacionais assumiu a Diretoria da Área 

Artístico-Cultural do CAEB. 

Nossa intenção e missão é divulgar as artes, e resgatar nossa infância e juventude 

transformando vidas através das artes. 

E os eventos Culturais, Artísticos e Ambientais foram acontecendo... 

Em anexo o portfólio de atividades artísticas do CAEB. 

2017 

O Engenheiro Rogerio Romero Mazzeo identifica as árvores do CAEB, colocando placas 

metálicas... 142 espécies do ecótono Cerrado-Mata Atlântica – Março 

Residência Artística com David dos Santos Medrado (julho). Integrante do Coro Mundial de 

Jovens, o tenor joseense foi o primeiro artista residente do Caeb. Selecionado para integrar um 

coro internacional que se apresentou na Polônia.  

Concerto Barrocco de inauguração do Cravo do CAEB e Masterclass com Marília Vargas, Juliano 

Buosi e Fernando Cordella – Maio 

Concerto de Música Barroca “Vivaldi & Bach”, com Marília Vargas, Natália Chahin, Juliano Buosi  

e Orquestra de Câmara Barroca – novembro 

Concerto “Ernesto Nazareth” com o pianista Andre Mehmari – Setembro 

Concerto “Noite do Jazz” com Evan Megaro e La Reina Music jazz Band – Junho 

2018 

Publicação guia das aves do CAEB com o ornitólogo Vagner Camilotti 

Publicação “O fantástico mundo dos cogumelos” 

Knupp e as PANC 

Mutirão de plantio de árvores nativas na área de restauração florestal do CAEB 

Curso de cozinhando com PANC para o Instituto Luzes da Ribalta 

Master classes para o público infanto juvenil do Instituto Luzes da Ribalta 

Palestra do maestro Carlos Moreno 

Criatividade e compaixão – evento “Cartas perdidas” pelo jornalista e criador do programa 

Guillermo Codazzi 

Noite de autógrafos para o lançamento do livro FotossÍntese de Palavras, de Alcimar Souza Lima 

Eventos de apresentação do instituto luzes da ribalta com a finalidade de angariar benefícios e 

fundos para a manutenção do ILR. 

Apresentação Trio CRARRAPIXO  - Tributo a José Eduardo Gramani 
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Rabecas Brasileiras, Cravo, Percussão – Patrícia Gatti, Esdras Rodrigues, Roberto Peres  

Apresentação Rapsódia Brasileira de Zélia Marão (piano) e Luciana Buneo (mezzo soprano) - 

Março 

Exposição Fotográfica Natureza, Cores e Formas, de Paulo Sawaya - Março 

Bazar de Assistência social para o público infanto juvenil e famílias do Instituto Luzes da Ribalta 

Cessão do espaço do CAEB para gravação de eventos de várias instituições culturais – Instituto 

Luzes da Ribalta, Orquestra Comunitária de São José dos Campos e artistas autônomos.  

Bolsa para exercício de atividades artísticas de Vitor Barbero - cravista integrou o concerto de 

música barroca realizado pela SOCEM, com apoio do Caeb. 

2019 

Aula de dança renascentista para o Instituto Orquestra Luzes da Ribalta com o professor Mário 

Orlando (RJ) – Outubro 

Doação de Violino para o Instituto Luzes da Ribalta (por meio das apoiadoras Eliana Aparecida 

Gomes e Carla Coletto Gandelman. 

Concerto Master Class Violino Canto e Piano, com Claire Jones Fright (Canadá) e Lucy Rempel 

(Brasil) para o Instituto Luzes da Ribalta – Dezembro 

Encontro Brasileiro Viola da Gamba – 20 a 23 de junho 

Concerto Piano Brasileiro por Evan Megaro – Março 

Os pianeiros e o Choro com Hércules Gomes – Outubro 

Festival de Inverno – Concerto Soupirs Mêlés D’amour – concertos e danças da corte francesa- 

Julho 

Festival de Inverno – Cartas Perdidas – Exposição Janelas da Esperança - Julho 

Concerto Las Naciones - Sonatas Barrocas com Manfredo Kraemer (Violino Barroco) - novembro 

 

2020 

As 4 Estações – Aula Concerto Vivaldi - Fevereiro 

1º Concerto Internacional de Piano Aliança Francesa com Simon Ghraichy – Março 

Apoio Recital de Piano Theo Fouchenneret - Abril 

PROJETO MOUSEIA – Outubro a Dezembro 

Módulo1 Sons e Tradições da Europa com Emmanuele Baldini,  Luis Otavio Santos e Fernando 

Cordella 

Modulo 2 – Sons e Tradições do Brasil, com Hércules Gomes, Helder Vasconcelos e João 

Camarero e Lucas Nobile 

Modulo 3 – Entre diálogos e tradições, com Rosana Orsini Brescia, George Gutlich e Ana Teixeira 
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Revitalização da horta PANC 

Plantios e manejo de pomar de arvores frutíferas do Cerrado 

Plantios e manejo pomar de árvores frutíferas da Mata Atlântica 

Construção da trilha ecológica 

Revitalização da infraestrura do lago, bem como da flora e fauna e paisagismo 

Parceria com a Filognu para identificacão dos animais silvestres 

 

2021 

Projeto Choro Alado: lançamento da cartilha audiovisual “choro alado: nossas aves, nossa 

música” – março 

O CAEB recebe o reconhecimento como ponto de cultura, concedido pela secretaria especial da 

cultura do ministério do turismo, por meio da secretaria da diversidade cultural, através da 

plataforma da rede cultura viva - maio 

Projeto Instituto de Manejo 

Projeto Laboratório do naturalista mirim 

Estrutura em Bioconstrução para sediar o meliponário 

• Contratação do especialista em abelhas autoctones Reginaldo Silva 

• Registro da atividade do meliponário junto aos órgãos ambientais competentes, 

secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e IBAMA 

Apoio ao projeto de Marília Vargas – homenagem a Nicolau de Figueiredo- Árias de Hãndel 

O objetivo é transformar a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por 

meio do ensino musical. 

Em setembro teve início o projeto Sopro de Música, no qual 30 alunos da Fundação Hélio 

Augusto de Souza (Fundhas), com idades entre 9 e 14 anos, terão aulas gratuitas de flauta doce 

no Caeb. O projeto é resultado da parceria entre o CAEB, a Fundação Hélio Augusto de Souza 

(FUNDHAS) e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR). O objetivo é transformar a vida de 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por meio do ensino musical. O CAEB está 

cedendo o Centro Cultural para realização das aulas semanais, alimentação para as crianças e 

efetuou a doação de flautas para os alunos. 

Parceria com a AFAC e Parque Vicentina Aranha – Projeto Embaixada da Natureza 

Parceria com a Katu Ambiental (Jardim Sensorial e outras atividades) 

Plantio de Árvores Nativas – Dia da Árvore 

Breve Histórico 

Iniciadas em 2017, as atividades culturais do CAEB trouxeram para a cidade de São José dos 

Campos a excelência em concertos de música de câmara, reunindo grandes intérpretes e 

solistas, do repertório do Barroco, do Jazz, e da Música Brasileira. Nomes como a soprano Marilia 
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Vargas, a mezzo-soprano Luciana Bueno, o cravista Fernando Cordella, o violinista Juliano Buosi, 

os pianistas André Mehmari, Hercules Gomes, Evan Megaro (EUA) e Simon Graichy (FR) se 

apresentaram no Centro Cultural do CAEB, espaço formado por um complexo de 400 m² 

integrado a uma extensa área verde.  

No campo sociocultural, o CAEB agrega ações na difusão, preservação do patrimônio musical e 

performance artística, atuando com música clássica, barroca, jazz e choro; artes plásticas, 

exposições, literatura, filosofia, curso de história da música; ateliers com renomados artistas e 

pesquisadores, e é parceiro e apoiador de diversos artistas em diferentes atividades na cidade. 

Promove ainda o programa anual de Residência Artística, único do Vale, para o desenvolvimento 

de projetos individuais ou em grupo, cujo enfoque é o aprimoramento da arte em suas diversas 

expressões. Realizou diversas ações em apoio à formação musical de crianças e jovens pelo 

Instituto Luzes da Ribalta. 

Em 2017 lançou a Orquestra de Câmara Barroca com os solistas Marília Vargas, Natália Chahin 

e Juliano Buosi em um concerto que lotou a Capela Sagrado Coração de Jesus, no Parque 

Vicentina Aranha. 

Cultura e Meio Ambiente 

No eixo socioambiental o CAEB iniciou suas ações com a disseminação do conhecimento sobre 

as Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC), Plantas Medicinais e Aromáticas 

promovendo oficinas para multiplicadores da sociedade civil e órgãos públicos. Em parceria com 

a Prefeitura realizou em 2018, oficinas de iniciação culinária com ênfase em segurança alimentar 

em quatro unidades do CRAS (Centro de Referências da Assistência Social).  

Localizado na região sudeste de São José dos Campos, no bairro Torrão de Ouro, o CAEB abriga 

uma área natural de 40 mil m2 composta por uma rica flora e fauna em uma região caracterizada 

pela transição de vegetação entre os biomas Cerrado e Mata Atlântica. Além de um trabalho 

contínuo de plantios de espécies nativas para restauração florestal, o CAEB está em tratativa 

junto ao município a criação uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) em uma área 

de 19 mil m². 

Na área natural CAEB são realizadas pesquisas científicas, levantamentos de flora e fauna, 

atividades educação ambiental e estão em desenvolvimento projetos ambientais como pomar 

de nativas e sistema agroflorestal, criação de abelhas nativas sem ferrão, bioconstrução, trilha 

interpretativa, jardim sensorial, entre outros.  

Todo o trabalho de produção e difusão de conhecimento pode ser destacado também pelas 

publicações que contam com realização e apoio do CAEB, como a Cartilha infantil Choro Alado, 

que traz uma introdução ao mundo dos instrumentos musicais e ritmos que compõe o choro 

brasileiro, associando-o a riqueza da avifauna do nosso país, a Coleção Cozinhando com PANC, 

de Ana Alice Corrêa, o Guia de Aves, do Dr. Vagner Luis Camilotti, o Guia de Fungos, da Profa. 

Dra. Elisa Sposito, As Danças nas Partitas para Violino Solo de Johann Sebastian Bach, da Dra. 

Raquel Aranha.  
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