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Festa Kizomba terá 
Zeca Pagodinho, Negra 
Li e muitas atrações ao 
longo de novembro

Em menos de 
2 anos, UBS 
Nota 10 já 
transformou 
metade das 
unidades 
de Diadema 

Prefeitura abre 
concurso para 
contratar 100 
novos GCMs
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Veja como se inscrever no 
processo seletivo; serão 
50 homens e 50 mulheres 
admitidos 

Evento acontece durante todo o mês de 
novembro para celebrar tradições, cultu-
ra e direitos da população negra; confira 
a programação completa!
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Cuidar da saúde da população de Diade-
ma é um trabalho constante desta gestão. 
Em janeiro de 2021, depois de diagnóstico 
de como estava a rede municipal de Saúde, 
a Administração observou a necessidade 
urgente de reforma em grande escala das 
Unidades Básicas de Saúde. Nasceu, então, 
o programa UBS Nota 10.

O objetivo do UBS Nota 10 é modernizar 
todas as 20 UBSs de Diadema. Em menos 
de dois anos, metade dos equipamentos 
foi completamente reformada, com pintura, 
consertos de estruturas e informatização 
do atendimento, para melhor atender o ci-
dadão de Diadema. Quem acompanhou de 
perto como estavam as UBSs de Diadema 
sabe o desafio encontrado. 

Em vez de lamentar, esta gestão arrega-
çou as mangas. Os resultados já são perce-
bidos, com usuários elogiando as novas es-
truturas. E o trabalho de sempre melhorar a 
Saúde de Diadema segue firme, como priori-
dade de governo.

Boa leitura! 

Carta  
ao Leitor

Diadema traz campeão olímpico 
para treinar time de vôlei feminino

Prefeitura abre 
concurso para  
contratar 100 
novos GCMs

Ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de 
Barcelona-1992, Douglas Chiarotti reforça compro-
misso da gestão de uma política multiesportiva

Campeão olímpico com a Sele-
ção Brasileira de Vôlei nos Jogos 
Olímpicos de Barcelona, em 1992, 
Douglas Chiarotti é o novo treinador 
dos times sub-19 e sub-21 do vôlei 
feminino de Diadema. Ex-meio de 
rede da seleção e com passagens 
por grandes clubes do país, como 
Pirelli e Minas, Douglas Chiarotti 
empresta todo seu conhecimento 
e experiência para alavancar ainda 
mais a modalidade na cidade.

A chegada do ex-atleta olímpico 
(que também disputou as Olimpía-
das de Sidney, em 2000) para Dia-
dema trouxe o primeiro resultado 
concreto. O time de vôlei feminino 
terminou os Jogos Regionais como 
vice-campeão, desempenho que 
classificou as meninas da cidade 
para os Jogos Abertos do Interior 
deste ano.

Para Douglas Chiarotti, a con-
quista é um ponto de partida inte-
ressante na evolução que o esporte 
precisa ter no município - e que ele, 
juntamente com a equipe da Secre-
taria de Esporte e Lazer de Diade-
ma, pretende construir.

“Minha experiência vem dos Jo-
gos Olímpicos e também de diver-
sos torneios que disputei, que con-
quistei, treinadores com os quais 
trabalhei. Essa experiência toda é 
preciso passar para as meninas e 

A Prefeitura continua investindo para refor-
çar a segurança pública de Diadema. Para isso, 
a administração abriu inscrições para concurso 
público de mais 100 Guardas Civis Municipais, 
sendo 50 homens e 50 mulheres.

O canal de inscrições e a íntegra do Edital 
estão disponíveis no site www.institutopensato.
org.br. O período de inscrição termina no dia 20 
de novembro, às 23h59.

A contratação será no regime do Estatu-
to dos Servidores Públicos Municipais de Dia-
dema (Lei Complementar Municipal Nº 08/91) 
para o cargo de Guarda Civil Municipal de 3ª 
Classe. A contratação também vai obedecer o 
Estatuto da Guarda Civil Municipal de Diadema 
(Lei Complementar Municipal Nº 298/2009 e 
suas posteriores alterações).

“É muito importante reforçar a presença 
feminina na GCM. Pela primeira vez, a Prefei-
tura promove um concurso com igualdade de 
gênero com o mesmo número de vagas para 
homens e mulheres”, afirmou Benedito Maria-
no, secretário municipal de Segurança Cidadã.

meninos mais novos. Eu gosto muito 
de visar a parte técnica dessas me-
ninas porque acho que as categorias 
de base de hoje estão deficientes na 
parte técnica. Há muito foco para a 
parte tática”, pontuou Douglas. “Um 
dos meus primeiros técnicos falava 
que, sem a parte técnica, não adian-
ta você ter parte tática.”

Outro destaque observado por 
Douglas Chiarotti foi o olhar de conti-
nuidade que a Secretaria de Esporte 
e Lazer de Diadema tem dado para 
o vôlei no município. “Isso atrai mais 
gente. Os potenciais talentos veem 
que têm um projeto sólido, não um 
projeto que vai durar um ano e vai 
acabar. Essa continuidade é algo que 
é muito valorizada pelos atletas. Isso 
é importante”.

Marcelo Rizzo, supervisor do vô-
lei feminino de Diadema e técnico 
dos times sub-15 e sub-17, elogiou a 
chegada de Douglas Chiarotti, apos-
tando no ganho técnico dentro da 
quadra pela experiência do ex-atleta 
mas também para mostrar para fora 
que o vôlei, em Diadema, é levado a 
sério. “Temos uma recente lei de in-
centivo ao esporte aprovada e, com 
a vinda do Douglas, o empresário 
que quiser contribuir com o esporte 
de Diadema vai ver que, aqui, o tra-
balho é concreto.”



Festa Kizomba 
celebra com 
debates e música 
a cultura negra 
em Diadema
Evento chega à sua 21ª edição e vai 
movimentar todas as regiões da cidade 
com atividades durante 30 dias; Negra 
Li e Zeca Pagodinho se apresentam em 
shows gratuitos

4 DE NOVEMBRO

19h  Abertura Kizomba - Festa da 
Raça com o Grupo Mulheres Negras do 
Campanário e a cantora Negra Li 

Centro Cultural Diadema  
Teatro Clara Nunes 
(R. Graciosa, 300 – Centro)

19h - Nossas Lutas Vêm de Longe – ex-
posição fotográfica de autoria de Adria-
na Horvath em parceria com o Creppir e 
a Coordenadoria de Políticas Públicas 
para as Mulheres 

Centro Cultural Diadema – 
Espaço Cândido Portinari

12 DE NOVEMBRO

13h - Hip Hop em Ação
 Dia Mundial do Hip Hop 

Centro Cultural e Biblioteca Canhema 
Casa do Hip Hop
(R. Vinte e Quatro de Maio, 38 – Canhe-
ma)

13h - Feira Feira - Variedades Culturais, 
Artísticas, Artesanais e Gastronômicas

14h - 1° Festival de Cantigas Ajoio Orin

Centro Cultural Diadema 
Teatro Clara Nunes

13 DE NOVEMBRO

19h – Show de samba com Márcio Gana 
& Gang do Chapéu 

Centro Cultural Taboão

19 DE NOVEMBRO

15h - Vivência Cultural de Capoeira 
com Rodrigo da Escola Massapê

17h - Trança Afro e Workshop  
com Gabe Imani 

Praça PEC CEU das Artes (Av. Afonso 
Monteiro da Cruz, 254 - Jardim União)

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO*

Um mês inteiro de atividades para refletir, 
discutir, celebrar e comemorar as tradições, 
cultura e direitos da população negra. De 1º de 
novembro até o dia 2 de dezembro, a Prefeitu-
ra de Diadema realiza a 21ª edição da Kizom-
ba – Festa da Raça. Kizomba é uma palavra 
do tronco linguístico banto, grande conjunto 
de línguas do grupo nigero-congolês oriental 
faladas na África. Da língua Kimbundo, uma 
das muitas faladas em Angola, significa fes-
ta. E, em Diadema, a festa será embalada por 
shows de Negra Li e Zeca Pagodinho.

“Não a festa apenas de músicas e cantos, 
mas todas as celebrações que nutrem de ener-
gia, de alimentos e também de músicas e cantos, 
todo o povo negro”, especificou a coordenadora 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(CREPPIR), Márcia Damaceno.

A abertura oficial ocorreu no dia 4 de no-
vembro, em evento que será realizado no Cen-
tro Cultural Diadema (CCD) e terá a presença 
da Comunidade Negra do Campanário, grupo 
composto de mulheres negras que abrirá a ex-
posição fotográfica com o tema “Nossas Lutas 
Vêm de Longe” e da cantora Negra Li. Até o dia 
2 de dezembro, estão previstas diversas ativida-
des como rodas de conversa, contação de histó-
ria, oficinas, performances, feiras de variedades 
culturais, artísticas, artesanais e gastronômicas 
e shows musicais.

Coordenadora da CREPPIR, Márcia Dama-
ceno explica que, mais do que uma festa com 
danças e músicas, a Kizomba é o momento de 
reabastecer de energia e pensamentos posi-
tivos a população negra, que lida diariamente 
com o racismo e a desigualdade. “Os primei-
ros negros que foram escravizados e enviados 
ao Brasil foram os bantus, que predominavam 
em grande parte do continente africano, princi-
palmente como grupo linguístico. Os bantus se 

estendiam das regiões de Angola, Congos (Con-
go-Brazaville, República Democrática de Congo, 
Camarões e Moçambique) e foram distribuídos 
nas plantações e depois enviados para região su-
deste, durante o ciclo do ouro”, detalhou Márcia.

19h – O Choro no Memória, encontro de 
chorinho, terá como tema O negro na 
música brasileira

Centro de Memória de Diadema 
(Av. Alda, 255 – Centro)

20 DE NOVEMBRO

15h – Caminhada da Promoção 
da Igualdade Racial 

Praça do Jardim Rosinha (Redondão)

16h – Show de samba com Dentinho de 
Oxóssi e Caco Oliveira

20h – Show com Zeca Pagodinho

Praça da Moça

23 DE NOVEMBRO

9h às 11h - Bate-papo Políticas 
Públicas de Promoção da Igualdade 
Racial com ex-ministra da Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial (SEPPIR) Matilde Ribeiro 

Centro de Formação Carlos Kopcak 

24 DE NOVEMBRO

19h – Cultura na Feira – Apresentação 
do sambista Mumu de Oliveira 

Praça da Moça

25 DE NOVEMBRO

Câmara Municipal de Diadema 
(Av. Antônio Piranga, 474 – Centro)

19h - Entrega da 
Medalha Legislativa 
Zumbi e Dandara

20h - Show Flores 
e Lanças de Netão 
com a participação 
especial de Ana 
Cacimba, Beto 
Criolo e Magno 
Santos 

Centro Cultural 
Diadema 
Teatro Clara 
Nunes
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*Programação  
sujeita a alterações
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Prefeitura de Diadema aumenta em 45% 
volume de investimentos no município

Educação de Diadema garante a 
estudantes passeios pedagógicos 
no Mês das Crianças

Estudantes aprendem cultura afroindígena 
brasileira com o Programa Diadema de 
Dandara e Piatã

Museu de Arte Popular de Diadema celebra 
15 anos de existência



Fundo Social de Solidariedade organiza 
entidades para grande fórum da cidade

Prefeitura de Diadema apresenta 
o Plano Municipal do Idoso

Coleta Seletiva em toda Diadema 
começa a funcionar; cidade também 
ganha pontos de descarte voluntários

Obras para instalação da Central 
de Videomonitoramento entram 
na reta final

Festa do Dia das 
Crianças na Praça da 
Moça reúne 5 mil pessoas

1ª Feira Literária de Diadema atrai 
artistas, exalta a cultura e mostra poder 
da literatura da cidade
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A Prefeitura avança na qualifi-
cação do atendimento à saúde e 
atinge 50% das Unidades Básicas 
de Saúde qualificadas pelo Pro-
grama UBS Nota 10: Mais acolhe-
dora. Mais acessível. Mais humana.

Quem chega a uma das 10 Uni-
dades beneficiadas encontra um 
ambiente mais funcional para a  
população e os trabalhadores, com 
totem, na entrada da UBS, para se-
nha e pesquisa de satisfação, mo-
nitores para chamada de senha de 
consultas e outros atendimentos, 
além da padronização visual que 
facilita a identificação de salas e 
serviços disponíveis.

”Todas as melhorias são pensa-
das para oferecer um atendimento 
mais qualificado à população. Des-
de o início da gestão, meu compro-
misso é estruturar os serviços para 
garantir ambientes acolhedores, 
modernos e que tragam efetivida-
de para as demandas de saúde dos 
moradores”, ressaltou o prefeito de 
Diadema, José de Filippi Júnior.

As intervenções no espaço fí-
sico, limpeza constante, vigilância 
por câmeras de videomonitora-
mento, equipes reforçadas com 
profissionais do concurso e contra-

Programa chega a 50% 
de Unidades beneficiadas

Administração recuperou 10 Unidades e segue com melhorias 
para modernizar todas as 20 UBSs de Diadema

tados, servidores uniformizados e 
treinados e abastecimento de me-
dicamentos e insumos completam 
as intervenções. 

Em outubro, as 20 UBSs rece-
beram tablets que serão utiliza-
dos pelos agentes comunitários de 
saúde (ACS) na tarefa de manter 
em dia os cadastros das famílias 
acompanhadas no dia a dia. An-
teriormente, cada equipe já tinha 
recebido outro aparelho para im-
plantação do teleatendimento. 

A secretária municipal da Saú-
de, Rejane Calixto, explica que o 
programa veio para sanar alguns 
problemas encontrados no início 
da gestão. “Quando assumimos, 
encontramos um cenário compli-
cado, com prédios sujos e deterio-
rados, equipamentos obsoletos e 
sem manutenção preventiva, equi-
pes incompletas e sem capacita-
ções, além de desabastecimento 
de medicamentos. Após esse diag-
nóstico, nossa primeira medida foi 
investir na reestruturação da Aten-
ção Básica. Com o Programa UBS 
Nota 10, temos avançado e vamos 
seguir nesse caminho para ofertar 
o atendimento de qualidade que a 
população precisa e merece.”

2021
9 de dezembro
UBS Nações

Lançamento do Programa e en-
trega da primeira Unidade. As melho-
rias, incluindo câmeras de segurança, 
novos uniformes e identidade visual, 
serviram de modelo para as próximas 
Unidades beneficiadas. 
 

16 de dezembro
UBS Centro

18 de dezembro
UBS Vila Paulina

O novo prédio da UBS possibilitou 
unificar os atendimentos que antes 
eram feitos em três prédios diferen-
tes em um único espaço e, desde sua 
inauguração, o serviço contou com as 
melhorias do programa. Foram in-
vestidos mais de R$ 4,3 milhões, com 
recurso do município e de emendas 
parlamentares, na construção e com-
pra de mobiliários.
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2022
23 de fevereiro
UBS Ruyce

9 de março
UBS Nova Conquista

13 de abril
UBS Conceição

8 de junho
UBS Piraporinha

Troca completa do telhado e da co-
bertura da rampa lateral de acesso ao 
piso superior, adequações na sala de 
odontologia. Investimento de R$ 200 
mil com recursos do Tesouro Municipal 
e emendas parlamentares municipais 
e estaduais. A equipe da unidade foi 
a primeira a receber os tablets para 
teleatendimento.

6 de julho
UBS Casa Grande

17 de agosto
UBS São José

13 de outubro
UBS Serraria

Implantação de totem de senhas/
painel eletrônico e conserto do eleva-
dor. Também foram instaladas luzes 
de segurança na área externa que, so-
madas ao novo sistema de videomoni-
toramento, coibiu furtos na Unidade. A 
Unidade recebeu R$ 170 mil em emen-
das parlamentares de vereadores da 
cidade.

• Melhorias no espaço físico e 
padronização visual

• Manutenção preventiva

• Vigilância patrimonial por 
videomonitoramento 24h

• Equipe médica completa

• Equipe de higiene e limpeza

• Entrega de uniformes aos 
funcionários

• Treinamento e 
sensibilização das equipes 
para a garantia de um 
atendimento de qualidade à 
população

• Rede de informatização, 
tanto em equipamentos 
como em conectividade

• Implantação de dispositivos 
que possibilitem a prática 
de teleatendimento e 
teleconsulta

• Abastecimento de remédios  
e insumos

Próximas Unidades 
contempladas

A UBS Promissão é a próxima a 
ser entregue. E as intervenções na 

Canhema já começaram. Outras oito 
Unidades serão beneficiadas com as 

melhorias. Saiba quais são elas:

ABC
Eldorado
Inamar
Maria Tereza
Nogueira
Paineiras
Real
Reid

O que  
muda com 

 o programa



A cada primavera, o Parque Takebe 
comemora mais um ano de vida. Inaugu-
rado há 20 anos, nas primeiras gestões 
do então prefeito José de Filippi Júnior, o 
parque é o “pulmão” com toque oriental 
do Jardim Canhema e região, amenizan-
do a ocupação e tornando agradável o 
populoso bairro, o parque é um oásis de 
área verde com 10.231m².

Devido às suas características nipô-
nicas, o Parque Takebe tornou-se palco 
anual do Festival da Cultura Japonesa 
de Diadema. A festa celebra a chegada 
da estação das flores com atividades de 
dança, música, artes marciais, comidas 
típicas e exposição de orquídeas.

“Com apoio da Secretaria de Obras, 
realizamos há pouco diversas obras de 
reforma e revitalização no Parque Take-
be. O objetivo da Prefeitura é continuar 
investindo para ampliar e melhorar as 
condições dos parques e áreas verdes, 
seja com recursos próprios ou por meio 
de parcerias”, explicou o secretário muni-
cipal de Meio Ambiente, Wagner Feitoza, 
o Vaguinho.

O Parque Takebe foi batizado com o 
nome do vereador Antônio de Lucca Fi-
lho, o “Paraná”, cuja trajetória política in-
cluiu o cargo de vice-prefeito.

REVITALIZAÇÃO

Para receber melhor os visitantes, o 
Parque Takebe ganhou obras de refor-

EXPEDIENTE

Secretário de Comunicação  
Silas Aguiar

Editor  
Raphael Rocha

Diagramação  
Duda Pootz & Lux Delfino

Revisão  
Sarita Bitu

Jornalistas  
André Ribeiro, Carol Baccini, Daniel 
Vasques, Heitor Bisi, Henrique Nunes, Iara 
Luz, Gonzaga do Monte, Marcos Luiz, 
Renata Nascimento e Tatiana Ferreira.

Fotógrafos:  
Adriana Horvath, Dino Santos, Igor 
Andrade Cotrim e Mauro Pedroso.
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Jornal  produzido pela Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura de Diadema 

Material impresso e distribuído a partir do termo de contrato Nº 47/2021

ATRATIVOS e OFICINAS
- Aula de GINÁSTICA 
     - segunda e sexta (7h às 8h)
- Aula de DANÇA  
     - terça e quinta (8h às 9h)
- Quadra esportiva
- Pista de skate
- Lagos
- Academia ao Ar Livre
- Playground
- Trilha de caminhada/corrida

ENDEREÇO:  Parque Takebe  
“Vereador Antônio de Lucca Filho”
Rua Yokohama, nº 141 
– Jardim Canhema

HORÁRIO: 7h às 20h

ma. Dentre os melhoramentos, a ve-
getação também foi priorizada com 
o plantio de novas árvores e inter-
venções paisagísticas.

A lista de manutenção inclui ainda 
serviços de pintura, conserto de brin-
quedos e equipamentos de ginásti-
ca. O lago japonês também recebeu 
uma atenção especial com a instala-
ção de bomba d’água para melhorar 
a oxigenação da água.

BEM FREQUENTADO

O atual coordenador do Parque 
Takebe, Sebastião Bispo da Silva, 
também é morador do bairro há mui-
tos anos. Ele contou que ali passeava 
com a esposa e as três filhas quando 
ainda eram crianças. “Hoje em dia, 
sinto muita alegria e satisfação de 
zelar isso tudo. Peço a todos que nos 
ajudem a preservar e cuidar desse 
nosso paraíso verde”, pediu Sebas-
tião.

Uma das frequentadoras assídu-
as do Parque Takebe é a dona Elizia 
Dias, de 77 anos. A antiga moradora 
contou que, à época, acompanhou e 
adorou o nascimento do parque pú-
blico. “Acho muito bom a Prefeitura 
cuidar e manter o nosso parque em 
ordem. Venho aqui todo dia para me 
movimentar e exercitar, fazendo bem 
para a minha alma e espírito”, disse.

Parque Takebe é 
refúgio verde com 
inspiração japonesa

Conheça
NOSSA CIDADE


