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Fique por dentro dos 
principais destaques 
da Prefeitura no 
último mês

Usuários aprovam serviço 
da Rede Lucy Montoro no 
Quarteirão da Saúde

Borboletário de 
Diadema é uma opção 
de lazer para toda a 
família
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Final da Copa Diadema, campa-
nha Lugar de Idoso é na Escola, 
debate sobre segurança pública e 
muito mais!

Único nas sete cidades do Grande 
ABC, o local já recebeu cerca de 300 
mil visitantes e é um dos mais impor-
tantes espaços de ecoturismo e edu-
cação ambiental da região metropo-
litana. 

Equipamento de reabilitação chega a 
90% de aceitação de pacientes e se tor-
na referência no tratamento de sequelas 
pós-covid
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Diadema vai virar Nordeste em junho 
com o São João 2022! Separe a roupa e 
a animação que preparamos uma pro-
gramação muito especial para todos vo-
cês. Além de valorizar a cultura nordesti-
na e valorizar as raízes da nossa cidade, 
o evento vai fomentar o comércio local e 
contribuir com as entidades sociais par-
ticipantes.

Mas a edição de junho do Fique Li-
gado tem muito mais informação. Fize-
mos um balanço dos primeiros meses 
de atendimento na Rede Lucy Montoro, 
no Quarteirão da Saúde depois de tan-
tos anos sem saúde. Na seção Trabalho 
que Faz a Diferença, você também pode 
acompanhar os principais destaques do 
mês de maio. Boa leitura!

A UBS Vila Paulina é uma das unidades beneficiadas pelo Programa UBS Nota 10 
e vem recebendo melhorias em sua infraestrutura, entre elas as ações de saúde 
bucal. Os consultórios odontológicos da unidade estão realizando todos os pro-
cedimentos disponíveis no nível da Atenção Básica, com a inclusão da testagem 
de covid pré-atendimento. Hoje, a UBS conta com duas equipes de Saúde Bucal 
atendendo normalmente, das 7h às 17h, mediante agendamento prévio ou aten-
dimento de casos de urgência.

O uso de máscara é, comprovadamente, um dos fatores que bloqueiam a trans-
missão da covid-19. Como ainda faltam crianças matriculadas na nossa rede 
municipal a serem completamente imunizadas, com duas doses da vacina, as 
secretarias de Educação e da Saúde avaliaram que é importante a utilização da 
máscara para estudantes, professores e demais profissionais das escolas.

A definição de público-alvo a receber a vacina contra influenza, na Campanha 
Nacional de Vacinação, é definida por critérios técnicos que levam em conside-
ração os públicos à exposição do grupo ao vírus e o risco de complicações caso 
venha a ter a doença. Assim, Diadema segue as orientações do Plano Nacional 
de Imunização (PNI) para disponibilizar o imunizante. Para inclusão no público- 
alvo da campanha, a hipertensão precisa estar associada à outra comorbidade.

Tanto o eletrocardiograma do Quarteirão da 
Saúde quanto o do Pronto Socorro Central 
estão funcionando normalmente.

Tanto o público-alvo quanto as doses aplicadas são definidos pelos Plano Na-
cional e Estadual de Imunização (PNI e PEI). Assim, o Ministério da Saúde e 
o Governo do Estado de São Paulo atualmente orientam como público-alvo 
a receber a quarta dose do imunizante contra covid-19 idosos com 60 anos 
ou mais de idade e pessoas com mais de 18 anos imunossuprimidos. Novas 
definições de público-alvo e quantidade de doses e/ou reforço dependem de 
avaliação do Ministério da Saúde e do Estado. A vacinação contra covid para 
os públicos elegíveis continua nas 20 UBSs da cidade, de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 16h.

O compromisso da Prefeitura de Diadema 
é entregar uniforme escolar com a mesma 
qualidade dos kits de material escolar que 
entregamos aos estudantes da rede munici-
pal no começo do ano. A licitação para con-
tratação da empresa tem avançado, temos 
conversado com as concorrentes sobre a 
necessidade de qualidade da vestimenta e a 
estimativa é entregar os uniformes até o fim 
de junho.

Carta  
ao Leitor

Você pergunta e a 
Prefs responde 

@oliver_mandy2001

@mi_egydio

@stefani_felix0@chi_maciel3

@miichelle_bless

@daniele_vasconcelos

Quando vai ter os aparelhos pra dentista no 
posto da Vila Paulina?

Quando vai tirar as máscaras nas escolas??

Por que apenas pressão alta não é vista como 
comorbidade na hora de vacinar contra gripe?

Quando será comprado o novo 
aparelho de eletrocardiograma 
no quarteirão?

Como está a programação da 4ª dose da covid?

Sobre os uniformes. 
Quando serão entregues?

Quer ver sua pergunta publicada 
aqui no nosso jornal?  

Siga a gente no Instagram! 
Ou envie um email para  

fiqueligado@diadema.sp.gov.br
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Reabilitação Lucy Montoro 
transforma vida de moradores
Usuários do serviço relatam como o atendimento 
acolhedor faz diferença no tratamento. “A gente que é deficiente físico 

muitas vezes não é bem recebi-
do em vários lugares. Aqui é per-
to de casa, e eles me dão todo 
apoio e força. Eu fiquei muito 
feliz porque cada dia que passa 
eu vou perdendo mais força (nos 
membros inferiores e superiores). 
Eu senti essa diferença e me deu 
esperança. Vejo que tenho pos-
sibilidade de ir mais longe.”

GILVAN VITORINO SILVA

Iniciou o tratamento devido a 
sequelas pós-covid-19

“O que mais me impressionou 
aqui foi o atendimento das pes-
soas, são muitos profissionais 
dedicados no que fazem. A gen-
te sente um acolhimento muito 
especial aqui na Lucy Montoro. 
Cada um se dedicando a ofere-
cer um melhor trabalho. É uma 
esperança pra gente”

JAQUELINE CAVALCANTI

Mãe de Victor Cavalcanti Dias de Sá, que nas-
ceu de 26 semanas e ficou seis meses na UTI ne-
onatal devido à pretmaturidade.

“Ele chegou aqui com dois anos e, com um 
mês de fisioterapia, já estava andando bem. Faz 
acompanhamento com fono e pedagoga. É gra-
tificante ver a evolução dele e o carinho com que 
é tratado. As pessoas acolhem tão bem que você 
acredita que tudo é possível, que vai dar certo. E 
o que você mais precisa na área da saúde é ser 
acolhida por alguém.”

LURDES MARGARIDA DOS SANTOS FALAVENA

Realiza reabilitação física devido a sequelas 
pela poliomielite.

A chegada da Rede de Reabilitação Lucy Montoro à Diadema 
trouxe mais qualidade no atendimento para a população. Em 10 
meses, fez a diferença na vida de mais de 7.800 pessoas que uti-
lizaram o serviço e obteve 87,65% de satisfação dos pacientes.

Quem procura o serviço passa, inicialmente, em uma triagem 
para avaliar quais profissionais farão parte da equipe de acom-
panhamento. Os atendimentos estão voltados para reabilitações 
visuais e físicas; dor crônica benigna e de causa musculoesquelé-
tica; lesões encefálica, medular, neurodegenerativa e neuromus-
cular; amputações e malformações congênitas; e paralisia cere-
bral e/ou atraso de desenvolvimento neuromotor.

A instalação da Rede de Reabilitação Lucy Montoro é resulta-
do da parceria entre município, que cedeu o espaço para implan-
tação, e Governo do Estado, que instalou e mantém o serviço.

Para atendimento aos moradores, Diadema ainda conta com 
um Centro Especializado em Reabilitação (CER), também locali-
zado no Quarteirão da Saúde, e a Santa Casa de Misericórdia de 
Diadema. Para esses atendimentos, a porta de entrada é sempre 
a Unidade Básica de Saúde (UBS).
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Prefeitura lança campanha de Supletivo 
gratuito  “Lugar de Idoso é na Escola”

Diadema lança campanha para retificar 
nomes de pessoas trans

Tem início a campanha do agasalho 
Aquece Diadema 2022

Plenária discute ações na área da 
segurança na região central de Diadema



Campo do Taperinha com inscrições para 
Escolinha de Futebol

Prefeitura e Sesi discutem implantação de 
FabLab em Diadema

Final da Copa Diadema leva mais de 3 
mil pessoas para a Arena Inamar

Ação de limpeza no Parque Pousada dos 
Jesuítas marca início de revitalização do 
espaço

Programas Cultura na Rua 
e Lazer na Cidade oferecem 
atividades na praça CEU das 
Artes

Comitiva da Noruega vem à Diadema para 
conhecer o Adolescente Aprendiz
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Festa, comida boa e Festival de 
Quadrilhas embalam o

1o Festival de Quadrilhas 
vai agitar toda Diadema!

Praça da Moça vai se tornar um 
verdadeiro espaço nordestino com 
shows, culinária típica e muita diversão!

A espera está acabando! Se você 
é daqueles que não vê a hora de to-
mar um quentão, comer uma espiga 
de milho e saborear uma pamonha, 
tudo ao som de músicas típicas, o 
jornal Fique Ligado tem a notícia que 
você tanto aguardava: Diadema terá 
uma Festa de São João para marcar 
história.

Uma tradição nas principais festas 
de São João do Nordeste, o Festival de 
Quadrilhas promete aquecer as festivi-
dades em Diadema.

A competição será dividida nas mo-
dalidades Infantil, Adulta e Diversidade 
e distribuirá R$ 75 mil em premiações 
- as quadrilhas vencedoras levam R$ 
15 mil cada e, além da participação 
durante a competição, elas voltarão 
aos palcos durante o encerramento do 
evento.

As eliminatórias serão separadas 
pelas regiões de Diadema. Durante 
dois fins de semana (18, 19, 25 e 26 de 
junho), as quadrilhas inscritas vão se 

Frank Aguiar, Bicho de Pé 
e muito mais!

Uma Festa de São João que se preze 
precisa ter música boa. Claro que o for-
ró vai rechear o cardápio de atrações 
musicais durante todo o São João de 
Diadema, com atrações de peso e que 
mantêm vivas as tradições dos festejos 
nordestinos.

Frank Aguiar levará seus sucessos 
à Praça da Moça no dia 19 de junho, 
a partir das 20h30. O Cãozinho dos 
Teclados colocará todos para dançar 

Além de comidas tradicionais e 
brincadeiras, o São João de Diade-
ma 2022 contará com um diferencial 
que trará o Nordeste para a cidade. 
O 1º Festival de Quadrilhas vai dis-
tribuir R$ 75 mil em premiações, em 
um evento que vai mobilizar todo o 
município. 

“Diadema é uma cidade com uma 
população nordestina muito grande. 
É um povo que ajudou a construir 
Diadema e que é protagonista nos 
avanços que temos todos os dias. 

O São João de Diadema é, de cer-
ta forma, um resgate das tradições 
nordestinas e uma forma de a cidade 
agradecer tudo o que o Nordeste fez 
pelo município”, comenta o secretário 
de Cultura de Diadema, Deivid Couto.

Para embalar a festa, que acon-
tecerá entre os dias 16 de junho e 3 
de julho, na Praça da Moça, artistas 
subirão ao palco, transformando a 
praça em um espacinho do Nordeste 
em Diadema e trazendo movimento 
na economia da cidade.

apresentar para jurados e para o pú-
blico. As finalistas disputam os prê-
mios no dia 2 de julho. E, no dia 3 de 
julho, a festa será completa com os 
shows das campeãs.

seus hits como Morango do Nordeste, 
Prenda e Mulher Madura. 

“Vai ser lindo o show na Praça da 
Moça. Vou matar a saudade, cantar 
aquele forrozão das antigas e tam-
bém cantar os sucessos novos. Vai ser 
show”, anunciou Frank. 

Outro show de destaque é a banda 
Bicho de Pé. Com 24 anos de carrei-
ra, o grupo conta com repertório de 
com xote, baião, samba, forró, xaxado, 
e arrastapé. A canção Nosso Xote é 
indispensável nas apresentações da 
banda.

A programação completa também 
terá muito tributo aos mestres do for-
ró, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos 
e Elba Ramalho.
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Sempre na Praça da Moça, no Centro!

Sábado, 18/06 
 
15h - DJs Elcinho e Bruna Buh
15h - 20h - Festival de Quadrilha
20h30 - Orquestra Paulistana de 
Viola Caipira

Domingo, 19/06 

15h - DJs Elcinho e Bruna Buh
15h - 20h - Festival de Quadrilha
20h30 - Frank Aguiar

Terça, 21/06

17h - DJ Johnny Nelo

Quarta, 22/06

17h - DJ Luiz Land
19h - Gaviões do Nordeste

Quinta, 23/06

17h - DJ Carlu
19h - Cabra é Fêmea
20h30 - Rafael o Baladeiro

Sexta, 24/06

17h - DJ Obi
18h - Festival de Quadrilha & 
Nordeste Me Veste
20h30 - Forró da Macaxeira

Sábado, 25/06

15h - DJs Elcinho e Bruna Buh
15h - 20h - Festival de Quadrilha
20h30 - Viva Dominguinhos

Domingo, 26/06

15h - DJs Elcinho e Bruna Buh
15h - 20h - Festival de Quadrilha
20h30 - Peixe Elétrico

Terça, 27/06

17h - DJ Johnny Nelo

Quarta, 28/06

17h - DJ Luiz Land
19h - Trio Marajó

Quinta, 29/06

17h - DJ Carlu
19h - Nego do Acordeon
20h30 - Joãozinho 10 e Zé Maria

Confira a programação completa da 
Secretaria de Cultura em

Sexta, 01/07

17h - DJ Obi & Nordeste Me Veste
18h - Festival de Quadrilha
20h30 - Casal 2

Sábado, 02/07

15h - DJs Elcinho e Bruna Buh
15h - 20h - Festival de Quadrilha
20h30 - Forró Konsiderado

Domingo, 03/07

15h - DJs Elcinho e Bruna Buh
15h - Apresentação das Campeãs do 
Festival de Quadrilha
20h30 - Bicho de Pé

Confira a p
rogramação do 

São João d
e Diadema 2022



Pioneiro na Região Metropolitana de São Pau-
lo, o Borboletário de Diadema vai completar 17 
anos em setembro. Se você ainda não conhece, 
vale a pena agendar uma visita. O passeio educa-
tivo é gratuito e agrada adultos e crianças.

Considerado o principal ponto de ecoturismo 
da cidade, o Borboletário Municipal Laerte Brittes 
de Oliveira foi inaugurado em 2005 e já alcançou 
a marca de 300 mil visitantes, inclusive turistas do 
exterior. Embora receba público de todas as ida-
des, a maior parte é formada por estudantes. Por 
meio de visitas monitoradas, o público conhece 
de perto sobre a vida das borboletas e sua im-
portância para o equilíbrio e a preservação do 
meio ambiente.

Depois do fechamento durante a pandemia, o 
Borboletário de Diadema foi retomando aos pou-
cos seu cotidiano turístico e científico e reabriu 
definitivamente este ano. Só nos primeiros quatro 
meses, cerca de 700 visitantes estiveram lá.

“Mas, para garantir o sucesso do passeio, é ne-
cessário marcar a visita com antecedência. Com 
esse simples procedimento, a nossa equipe con-
segue esclarecer todas as dúvidas antes da che-
gada ao Borboletário”, orienta o coordenador de 
Educação Ambiental da Prefeitura, Mark de Soldi.

Localizado em significativa área verde com 
mais de 26.000 m² de Mata Atlântica, o parque 
botânico ao redor do Borboletário Municipal tem 
lagos, trilhas,  viveiro de mudas, entre outros.

Borboletário de Diadema 
espera sua visita

EXPEDIENTE
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Editor  
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SERVIÇO: 
BORBOLETÁRIO DE DIADEMA
Endereço:  
Rua Ipitá, 193 – Jardim Inamar 
Telefone: 4059-7600/7619 
(horário comercial) 
 
Visitações normais:  
terça a sexta (9h30 às 11h30 e 13h30 às 15h30) 
Visitações noturnas:  
sempre no último final de semana do bimestre

AGORA, A VISITAÇÃO NOTURNA SERÁ BIMESTRAL
Os hábitos diurnos são comuns às espécies criadas no Borbole-

tário de Diadema. Porém, quando a tarde vai caindo e a noite che-
gando, é possível assistir a uma revoada particularmente especial.

Na visitação noturna, que acontece entre 17h e 19h, o público 
terá a oportunidade de curtir a linda “contemplação da côrte de 
acasalamento das borboletas”. A próxima agenda está prevista 
para o dia 24/6, sexta-feira. 

A cada bimestre, além da experiência noturna, os visitantes tam-
bém terão um atendimento no sábado (25/6, das 13h às 15h). A 
novidade vai permitir que o Borboletário receba pessoas que não 
têm disponibilidade durante horário comercial.

“A educação ambiental é um instrumento eficaz para Diadema 
ser cada vez mais desenvolvida e sustentável. Para isso, contamos 
com o conhecimento acumulado do Borboletário Municipal e a co-
nexão dele com os estudantes e também com a população em ge-
ral”, explicou o secretário municipal Wagner Feitoza, o Vaguinho.

Acesse o site do Borboletário: diadema.sp.gov.br/borboletario


