
Prefeitura vai 
devolver o dinheiro 
que você gasta 
com integração nos 
terminais! Dezembro é o último mês para 

você zerar suas dívidas com 
descontos de juros e multa
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Com Diadema Integra, usu-
ário do transporte público 
vai receber de volta o R$ 
1,15 que desembolsa nas 
baldeações. Saiba como 
se cadastrar!

Programa Zera Dívidas permite ao mora-
dor inadimplente parcelar pendências de 
IPTU, ISS, ITBI e taxas municipais.
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Nossa querida Diadema com-
pleta 63 anos neste dia 8 de 
dezembro. Essa data provoca 
reflexão sobre o início da cons-
trução de Diadema e os desafios 
que se apresentam para fazer 
uma cidade cada vez melhor. 

De um território predominan-
temente de chácaras, Diadema 
se tornou um município símbolo 
da potência econômica que é o 
Grande ABCD. Claro que essa 
mudança provocou obstáculos 
a serem superados, mas, certa-
mente, construiu o DNA de Dia-
dema. 

O povo diademense é conhe-
cido por ser trabalhador, que não 
foge à luta, que acolhe, que sabe 
o que quer e que se acostumou 
a desenvolver políticas públicas 
juntamente com a Prefeitura.

Esta gestão tem trabalhado 
incansavelmente, sempre ou-
vindo sua população, para que 
Diadema siga com seus avanços 
constantemente.

Parabéns, Diadema!
Cada dia mais feliz!

Carta 
ao Leitor

Está chegando ao fim o prazo para aderir ao Programa Zera 
Dívidas, que permite parcelamento e descontos em juros e mul-
tas para quem quer acertar suas contas com a Prefeitura de 
Diadema. Você morador de Diadema que quer regularizar sua 
situação tem até o dia 20 de dezembro para aderir ao Zera Dí-
vidas e iniciar o ano de 2023 sem pendências tributárias.

O programa serve para quem tem dívidas de IPTU, ITBI, ISS e 
outras taxas municipais (excluindo multas de trânsito). Se o mo-
rador optar por quitar à vista sua dívida, terá desconto integral 
de juros e multa. Os descontos são progressivos à medida do 
número de parcelas caso o munícipe opte por dividir o paga-
mento.

“É a última oportunidade para o morador que queira colocar 
suas contas em dia com a Prefeitura de Diadema. É uma ótima 
oportunidade, com descontos e condições facilitadas. Depois 
do dia 20 de dezembro, não haverá prorrogações do Zera Dívi-
das”, avisou o secretário de Finanças, Francisco Funcia.

Confira a tabela do Plano do Total:

APONTE A CÂMERA DE 
SEU CELULAR PARA TER 

CONDIÇÕES IMPERDÍVEIS 
COM O ZERA DÍVIDAS

Quantidade máxima
de parcelas

Percentual de redução no 
valor de juros moratórios

Percentual de redução no 
valor de multa moratória

Parcela única 100% 100%

De 2 até 3 parcelas 95% 95%

De 4 até 6 parcelas 90% 90%

De 7 até 9 parcelas 85% 85%

De 10 até 12 parcelas 80% 80%

De 13 até 15 parcelas 75% 75%

De 16 até 18 parcelas 70% 70%

De 19 até 21 parcelas 65% 65%

De 22 até 24 parcelas 60% 60%

De 25 até 37 parcelas 50% 50%

De 37 até 48 parcelas 35% 35%

De 49 até 60 parcelas 25% 25%

De 61 até 90 parcelas 15% 15%

De 91 até 120 parcelas Sem desconto Sem desconto
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Programa Zera Dívidas
permite desconto de até 
100% nos juros e multa ou 
parcelamentos vantajosos

ZERA
DÍVIDAS
ZERA

DÍVIDAS
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Quer saber mais 
programas e ações que a 

Prefeitura tá fazendo?
Se ligue nas nossas redes sociais! Dúvidas? Envie um e-mail para 

fi queligado@diadema.sp.gov.br

Van vai ajudar transporte de 
pessoas com deficiência em 

Diadema.

Fundo Social de Solidariedade 
lidera fórum da sociedade civil 

organizada da cidade.

Mais de 300 estudantes passam 
pelo mutirão do Lentes do 

Saber no Quarteirão.

1º Congresso de Participação 
Popular exalta força da gestão 

com olhar do cidadão.

Programas da Secretaria de 
Segurança Alimentar são 
celebrados em premiação 

nacional.

Zeca Pagodinho canta sucessos 
e leva 30 mil pessoas à Praça 

da Moça.
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O aniversário de 63 anos de Diadema será celebrado com a consolidação de muitas entregas e inaugu-
rações de projetos estruturantes para fazer do município um lugar melhor para se viver.

Se em 2021 o período foi de colocar ordem na casa e, mesmo assim, colher alguns frutos, 2022 será o 
ano de realizações ainda mais robustas. E o calendário de entregas está cheio!

“São muitas obras em curso na nossa cidade, que vão melhorar cada vez mais a vida do morador de 
Diadema. Obras em vários setores, que certamente farão a diferença na melhoria da qualidade de vida 
no nosso município”, comentou o prefeito José de Filippi Júnior.

Ciclofaixas, centro de formação educacional, reformas, entrega 
de títulos de propriedade e nova UBS Nota 10 estão no calendário 

de inaugurações no aniversário da cidade

ACADEMIA DA CIDADE NO REDONDÃO, NA RE-
GIÃO CENTRAL

A Praça do Redondão, no Centro de Diadema, terá 
uma Academia da Cidade novinha para a popula-
ção aproveitar e se exercitar.

ENTREGA DE 293 TÍTULOS DE PROPRIEDADE NA 
VILA ODETE

O Programa Regulariza Diadema é uma revolução 
na entrega do título de propriedade para a popula-
ção da cidade. Só na Vila Odete, quase 300 títulos 
serão entregues aos moradores.

DIADEMA CONECTADA

Já pensou em acessar a internet de seu celular sem 
consumir o pacote de dados? A Prefeitura pensou 
e, para isso, vai lançar o Diadema Conectada. Pra-
ças e parques da cidade vão fornecer sinal gratuito 
de internet para os usuários. 

RUA DA GENTE NA VILA SOCIALISTA

Depois da Rua Alfenas, no Campanário e Rua Após-
tolo Pedro, no Jardim Amuhadi, chegou a vez de o 
Rua da Gente desembarcar na Vila Socialista.

CICLOFAIXA DA AVENIDA DOM PEDRO

A nova relação no trânsito de Diadema veio para 
chegar. As ciclofaixas e ciclovias são prova de que 
a cidade quer ter mais harmonia entre carros, pe-
destres e ciclistas. A Avenida Dom Pedro, no Con-
ceição, ganhará 3,5 km de ciclofaixas. 

CENTRO DE FORMAÇÃO LISETE ARELARO

O Centro de Formação Lisete Arelaro está localiza-
do em um amplo prédio na Avenida Alda e vai abri-
gar a Secretaria de Educação, um centro de for-
mação para as equipes da pasta, biblioteca, entre 
outras instalações. 

Veja as principais entregas para o aniversário de Diadema!

ças e parques da cidade vão fornecer sinal gratuito 
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NOVA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO

Diadema voltará a ter um sistema integra-
do e tecnológico para segurança pública. 
A nova Central de Videomonitoramento 

vai unir as imagens de 25 totens de segurança ins-
talados em pontos estratégicos da cidade e as câ-
meras de vigilância das escolas municipais.

DIADEMA INTEGRA 

A promessa será cumprida! O usuário do transpor-
te coletivo de Diadema não vai mais pagar pela 
baldeação nos terminais da EMTU. Quem tem o 
Cartão SOU será beneficiado pelo Diadema Inte-
gra, que vai devolver em dinheiro o valor pago pela 
integração nos terminais Diadema e Piraporinha.

REVITALIZAÇÃO DO CAMPO OURO VERDE, NO 
PAINEIRAS

Reconstrução e ampliação de arquibancadas, tro-
ca de alambrados e reparos e pinturas de vestiá-
rios, área administrativa e portões. Essas são as 
melhorias do Campo de Futebol do Ouro Verde.

UBS NOTA 10 DA UBS CANHEMA

O Programa UBS Nota 10 chega à UBS Canhema 
com tudo! A unidade está completamente refor-
mada, agora com sistema digital de atendimento, 
para melhorar cada vez mais a rotina de trabalha-
dores e usuários da nossa rede de saúde.

NOVA AVENIDA CASA GRANDE

Com ciclovia e valorização do transporte coletivo 
e de pedestres, uma das maiores avenidas de Dia-
dema, que liga o bairro Piraporinha ao Jardim Ruy-
ce, a Avenida Casa Grande terá cara nova. Depois 
de obras de drenagem, agora é a etapa de cons-
trução de ciclovia e faixas exclusivas de ônibus.

NOVO BOM PRATO

O Bom Prato chega à Diadema, em uma estrutura 
superampla no bairro do Eldorado! A unidade, em par-
ceria com o Governo do Estado, vai ampliar a oferta de 
refeições a preços populares na cidade, que já conta 
com os Restaurantes Populares do Serraria e do Cam-
panário, mantidos pela Prefeitura.

Quer saber 
mais?!

Vá para página 8 que
a gente te conta!
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Aniversário de Diadema
e Natal são celebrados
com grandes shows
Diogo Nogueira, Jão, Lauana Prado 
e Mastruz com Leite estão entre as 
principais atrações de shows gratuitos
na Praça da Moça.

Nada melhor que uma festa incrível, com muita mú-
sica, para celebrar os 63 anos de Diadema! 

Extensa programação, que vai comemorar o ani-
versário da cidade e chegada do Natal 2023, foi 
desenhada pela Secretaria de Cultura para levar 
diversão e alegria à população, em atrações gra-
tuitas, sempre na Praça da Moça.

“Diadema merece um grande presente de aniversá-
rio. Depois de anos difíceis, de contatos a distância, 
queremos fazer deste aniversário uma celebração 
da cidade, da cultura, da nossa gente”, disse o 
secretário de Cultura, Deivid Couto.

A programação cultural começa sempre às 
18h, durante a semana, e às 16h, nos finais 
de semana, na Praça da Moça. Para quem 
for curtir os shows, leve 1kg de alimento não 
perecível (exceto açúcar e sal), para cola-
borar com as ações do Fundo Social de 
Solidariedade de Diadema.

Confira a programação dos shows 
na Praça da Moça e não perca!
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02.12 |  Diogo Nogueira

03.12 |  Palavra Cantada

04.12 |  Orquestra Sinfônica de Heliópolis

08.12 |  Aniversário da Cidade: Jão

09.12 |  Luana Prado

10.12 |  Rael

11.12 |  Frank Aguiar

12.12 |  Raíces da América

16.12 |  Ira

17.12 |  Di Ferrero

18.12 |  Mastruz com Leite

Confira a programação  
dos shows na Praça da  
Moça e não perca!



Diadema vai devolver ao 
usuário valor da integração 
Projeto Diadema Integra vai facilitar a vida de quem 
usa transporte municipal e faz baldeação nos terminais 
Diadema e Piraporinha
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Para a Prefeitura de Diadema, promessa é compro-
misso! A administração se comprometeu a facilitar 
a vida do usuário do transporte coletivo, colocando 
fim à cobrança da baldeação nos Terminais Diade-
ma e Piraporinha, e essa medida vai se tornar rea-
lidade com o Diadema Integra.

Durante mais de 20 anos, a população de Diade-
ma se beneficiou com a gratuidade na integração 
entre as linhas municipais e intermunicipais dentro 
dos terminais. Por decisão política do Governo do 
Estado, a integração passou a ser cobrada. Mas 
o Diadema Integra surge justamente para acabar 
com essa injustiça.

O Diadema Integra vai devolver o R$ 1,15 cobrado 
por viagem nas integrações dentro dos terminais 
Diadema e Piraporinha, administrados pelo Estado. 
E tudo por meio de um aplicativo de celular, simples 
e fácil! 

Você vai poder fazer sua viagem sem se preocupar 
com as catracas dos terminais!

CONFIRA ESSAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
• Os valores de crédito e o trajeto da sua viagem 

levam 7 dias para serem processados (esse 
tempo serve para validar as informações do 
trajeto e não haver nenhum problema).

• O  resgate é automático, e o valor mínimo para 
uso dos créditos no seu Diadema Integra é a 
partir de 10 reais.

• Mantenha sempre o seu celular l igado e com 
as configurações de localização habilitadas 
para o app.

COMO FAZER PARA 
APROVEITAR
O DIADEMA INTEGRA
Vá até a loja física da SOU+ Diadema (Rua 
Graciosa, 125 - Centro) e retire gratuitamente 
o kit Diadema Integra (com o cartão + panfleto 
com as orientações e o QR Code para acessar 
o app).

1. Aponte a câmera do celular para o QR Code.

2. Baixe o aplicativo (disponível nas lojas 
AppStore  ou GooglePlay).

3. Faça o cadastro.

4. Insira seu CPF e complete seus dados.

5. Autorize sua localização. 

6. Na tela principal, você poderá acompanhar o re-
sumo da sua viagem e os créditos acumulados!
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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

usuário valor da integração 

O DIADEMA INTEGRA
Vá até a loja física da SOU+ Diadema (Rua 
Graciosa, 125 - Centro) e retire gratuitamente 
o kit Diadema Integra (com o cartão + panfleto 
com as orientações e o QR Code para acessar 

Aponte a câmera do celular para o QR Code.


