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Quarteirão da Educação…
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este ano para o morador
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Aprendiz abre
novas inscrições
a partir de
fevereiro
Serão 800 vagas abertas
para a turma deste ano;
veja como participar! 
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Carta 
ao Leitor
O ano de 2021 foi de colocar a 

casa em ordem. Em 2022, planta-

mos algumas sementes e já colhe-

mos frutos. Agora, em 2023, o cida-

dão de Diadema pode esperar ain-

da mais avanços. Quem anda pela 

cidade já percebeu que Diadema 

está diferente, mais bonita, com 

obras na rua. Voltou a ser aquele 

município que olha para frente, que 

acolhe seu povo e que se transfor-

ma para oferecer as melhores con-

dições para toda a população. Em 

2023, o processo de resgate de 

Diadema estará cada vez mais con-

solidado. Muitas entregas estão 

programadas, muitas ações serão 

ampliadas. O morador pode espe-

rar trabalho incansável para me-

lhorar a qualidade do ensino, a saú-

de pública, a segurança, o lazer e a 

cultura. O primeiro Fique Ligado de 

2023 traz para você tudo o que foi 

feito em 2022 e a lista de entregas 

para este ano, para que você pos-

sa acompanhar de perto a mudan-

ça sendo feita em nossa Diadema.

Boa leitura! 

VOCÊ PERGUNTA,
A PREF RESPONDE
@cleidealbuquerquee
Preciso de um emprego. Na 
educação, tem vaga?
Cleide! Você conhece o Emprega 
Diadema? É uma plataforma que 
toda semana é atualizada com 
as melhores vagas de empresas 
da cidade e da região. E o me-
lhor: é gratuito! https://emprega. 
diadema.sp.gov.br/ Mas se você 
está disposta a trabalhar na 
Educação da Prefeitura, fique li-
gada sempre no site www.diade-
ma.sp.gov.br para saber dos pró-
ximos concursos públicos.

@milenaxbarbosaT
Traz o Jão de novo!
Milena, o show do Jão foi incrível, 
né? Você, eu e mais 60 mil pes-
soas lotamos a Praça da Moça 
no dia do aniversário de 
Diadema. O próprio Jão não es-
condeu a felicidade em cantar 
junto da gente. Vamos fazer o 
convite pra ele voltar!

@ton_rezende
Uma UPA
Ton, a Pref está trabalhando pa-
ra abrir não só uma, mas três 
UPAs nos próximos anos. No pla-
nejamento de remodelação da 
saúde, teremos uma UPA no 
Centro, uma no Eldorado e outra 
no Paineiras. E, mais pra frente, 
teremos outra UPA, na região 
Leste, pra toda cidade ficar con-
templada com uma unidade de 
pronto-atendimento totalmente 
equipada.

@jefferson_ssn
Ter mais ciclovias na nossa cidade
Jefferson, esse foi um compromisso 
firmado desde o primeiro dia de go-
verno, de ampliar as áreas para os 
ciclistas. Em dois anos, mais de 15 
km de ciclofaixas foram instalados. 
Em breve vamos ter a ciclovia da 
Avenida Casa Grande. E pode con-
tar que mais vias exclusivas para as 
bicicletas vão sair do papel!

@thaismaaria_
Abre natação gratuita
Thaís, já temos a natação gratuita 
no Clube Mané Garrincha, que fica 
no Piraporinha. E não só você, mas 
muita gente da cidade quer aprove-
itar as piscinas do nosso clube. Por 
isso, existe uma fila de espera para 
participação das aulas. Mas você 
pode tirar a carteirinha e já iniciar es-
sa etapa. É só ir lá no clube, que fica 
na Rua dos Cariris, 195!

@diegogcsantos87
Aumenta os salários de nós servi-
dores concursados da Prefeitura… 
Diego, os servidores públicos são a 
alma do trabalho da Pref. Sem a de-
dicação de vocês, nenhum projeto 
estaria de pé. Sabendo disso, a Pref 
tem, desde 2021, valorizado e inves-
tido no funcionalismo. Em 2022, o re-
ajuste médio da categoria chegou 
perto dos 20%, o maior de toda a re-
gião. Foram concedidos abonos, au-
mentos em benefícios e no salário, 
além de readequações em pisos de 
diversas categorias. Pode esperar 
que, em 2023, mais ações de valori-
zação serão implementadas.

Quer ver sua pergunta publicada
aqui no nosso jornal?

Siga a gente no Instagram
@prefdiadema ou envie um e-mail para

fiqueligado@diadema.sp.gov.br 

Confira aqui tudo que mudou
no IPTU 2023 em Diadema

A Prefeitura de Diadema precisou ajustar alguns pontos 
do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e, com isso, 
foi necessário relançar carnês de IPTU de 5.993 contribuin-
tes da cidade. Para explicar todas as dúvidas a respeito 
das alterações, o Fique Ligado preparou um material para 
que você possa esclarecer seus questionamentos.

O QUE MUDOU?

Em 2021, a Prefeitura de Diadema fez atualizações na 
Planta Genérica de Valores, que forma a base de cálculo 
do IPTU – medida necessária para adequar o orçamento à 
realidade atual da cidade. Para não prejudicar o contribu-
inte, a Administração instituiu um limitador de reajuste do 
IPTU. 

O carnê não pode ultrapassar 30% de reajuste, no caso 
de imóveis construídos, e de 100% para terrenos na com-
paração com 2022. Caso você tenha aumentado a metra-
gem de seu imóvel, ESSE LIMITADOR NÃO VAI SE 
APLICAR.

PAGUEI O IPTU COM
AUMENTO. COMO FAÇO?

Caso você tenha recebido seu carnê de IPTU com au-
mento além do limitador de 30% e já tenha pagado a pri-
meira parcela ou a cota única (com desconto), a Prefeitura 
dá duas condições:

1. Você pode acumular créditos para o IPTU 2024 (ca-
so tenha quitado o carnê à vista) ou abater os valo-
res nas parcelas seguintes (caso tenha parcelado o 
valor total do IPTU).

2. Você pode pedir a restituição do va-
lor adicional. Basta apontar a câme-
ra de seu celular para o QR Code. 

AINDA NÃO PAGUEI O IPTU.
O QUE DEVO FAZER?

Se você recebeu o carnê com aumento acima do fator li-
mitador de IPTU e ainda não efetuou nenhum pagamento 
– nem da cota única nem da primeira parcela –, é só espe-
rar que a Prefeitura de Diadema já emitiu novos carnês 
com os valores atualizados. As datas também serão ajus-
tadas, para que não haja risco de problema bancário na ho-
ra do pagamento.

Quer saber mais
sobre as mudanças
do IPTU?
Aponte a câmera do
seu celular para o
QR Code

E RECEBA
O VALOR DA
INTEGRAÇÃO
DE VOLTA

BAIXE O APP
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Diadema seguirá avançando em 2023!

Oano de 2023 pro-
mete para o mora-
dor de Diadema, 
com mais realiza-
ções, entregas e 
projetos transfor-

madores sendo entregues para a 
população. A lista de obras e in-
vestimento é extensa e envolve vá-
rias áreas, em todos os bairros, pa-
ra continuidade do plano de cons-
trução de uma cidade cada vez 
melhor para sua gente.

O Fique Ligado fez uma relação 
com as principais realizações pro-
gramadas para 2023. São ações 
na Saúde, na Educação, na 
Mobilidade Urbana, em Segurança 
Cidadã, Esportes e várias outras 
áreas para você ter à mão todos 
os projetos da Administração em 
Diadema.

“Estamos muito otimistas com 
2023, com muita coisa para entre-
gar para nossos cidadãos. 
Pegamos um 2021 com dificulda-
de e colocamos a casa em ordem. 
Em 2022, conseguimos colocar na 
rua vários projetos estruturantes. 
Em 2023, teremos resultados con-
cretos das melhorias para 
Diadema”, afirmou o prefeito José 
de Filippi Júnior.

Entregas, melhorias
e consolidação de
programas estão
no calendário de
transformações
da cidade para
este ano

SAÚDE
• Mais seis UBSs Nota 

10 - ABC, Inamar, 
Maria Tereza, 
Nogueira, Real e 
Reid.

• 3 UPAs - Centro, 
Paineiras e 
Eldorado.

• Avanço da remode-
lação da saúde com 
o projeto do novo 
Hospital Municipal.

EDUCAÇÃO
• Duas novas creches até o final do ano, uma na região sul e outra na 

região norte, com 250 vagas.
• 450 vagas de creche, no total, até o final do ano.
• Ampliação das vagas do programa Adolescente Aprendiz, chegando 

a 1.400 vagas até o final do ano.
• Intensificação do programa Lugar de Idoso é na Escola e atendimen-

to dos estudantes da EJA no programa Lentes do Saber.
• Consolidação do Centro de Formação Carlos Kopcak como um cen-

tro de propulsão para o acesso ao ensino superior para os estudan-
tes de Diadema.

• Inclusão de mais duas escolas no Programa Mais Educação.
• Sequência das obras do Quarteirão da Educação.

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

• Rango das Quebradas, aplica-
tivo de fomento da economia 
nas periferias.

• Moeda Social, que fará circular 
a economia nos bairros.

• Festival dos Sabores, para es-
colher a melhor receita de 
Diadema.

• Consolidação do Polo de 
Cosméticos, com participação 
em duas grandes feiras: FCE 
Cosmetique e Hair Brasil.

• Implantação da Sala do 
Empreendedor.

• Descentralização do Centro 
Público de Economia Solidária.

MEIO AMBIENTE
• Inauguração dos parques do 

Serraria e Linear Eldorado.
• Ampliação dos Pet Parks.

HABITAÇÃO
• Continuidade dos 

programas 
Regulariza e 
Revitaliza Diadema.

COORDENADORIAS
• Implementação do Plano 

Decenal de Mulheres.

ESPORTES E LAZER
• Novas Academias da Cidade: 

Redondão, Morro do Samba, 
Ouro Verde, Paul Harris, 
Fronteiriça, Casa Grande, 
Ameixeiras e Amuhadi.

MOBILIDADE
• Novas ciclofaixas e ciclovias na cida-

de, como na Avenida Casa Grande.
• Consolidação do Diadema Integra, 

que devolve ao usuário o valor pago 
nas catracas.

SEGURANÇA CIDADÃ
• Novas câmeras para a Central 

Integrada de Monitoramento, com 
ampliação para até 500 câmeras 
espalhadas em toda a cidade.
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Adolescente Aprendiz abre
novas inscrições para 2023

A Prefeitura de Diadema vai realizar, 
entre os dias 13 e 16 de fevereiro, ins-
crições para o programa Adolescente 
Aprendiz. Voltado para pessoas entre 
14 e 17 anos, a iniciativa faz parte da 
política de educação integral da 
Secretaria de Educação e oferece for-
mações em diferentes áreas para pre-
parar os adolescentes para um desen-
volvimento integral e com condições de 
exercer todas as suas potencialidades.

Em 2022, cerca de 700 adolescen-
tes participaram das atividades. Neste 
ano, inicialmente, serão 800 vagas. Até 
o final do ano, a expectativa da 
Secretaria de Educação é a de expan-
dir para 1.400 adolescentes atendidos. 
O programa oferta dois módulos dis-
tintos, o Primeiros Passos, para quem 
tem 14 e 15 anos, e o Travessia, para 
jovens de 16 e 17 anos.

As atividades, no contraturno esco-
lar, incluem mentorias e aprendizado 
em diferentes eixos, como saúde, cultu-
ra, étnico-racial, cidadania, educação 
para o mercado de trabalho, arte e cul-
tura, entre outras áreas. As duas eta-
pas contam com bolsa-aprendizagem 
para os participantes, sendo R$ 150 pa-
ra a parte inicial e R$ 300 para a parte 
final. Para 2024, a previsão é de 2.100 
oportunidades.

As inscrições podem ser feitas nos 
polos do programa, conforme endere-
ços ao lado. É preciso levar RG, CPF, de-
claração de escolaridade e/ou com-
provante de matrícula escolar e com-
provante de residência, do adolescente 
e do responsável. Os responsáveis de-
vem acompanhar os adolescentes no 
momento das inscrições, e os candida-
tos devem estar regularmente matricu-
lados no ensino fundamental e/ou no 
ensino médio e ser morador de 
Diadema. 

REGIÃO NORTE
• Núcleo 18 de Agosto
• Rua Platina, 133
• Núcleo Dom João VI
• Av. Dom João VI, 745 fundos
• Núcleo Maria Tereza
• Travessa Cassimiro de Abreu, 

354

REGIÃO SUL
• Núcleo Sítio Joaninha
• Rua Rio Beija-Flor, 13
• Núcleo Eldorado
• Estrada do Alvarenga, 2343
• Núcleo Caviúna
• Rua dos Angicos, 162
• Núcleo Sapopema
• Rua das Palmeiras, 147
• Núcleo Jardim Ivone
• Rua Dourado, 31

CENTRO
• Centro de Formação Carlos 

Kopcak
• Rua Manuel da Nóbrega, 155
• Núcleo Parque Real
• Rua Marconi, 219

REGIÃO LESTE
• Núcleo Vila Popular 
• Passagem do Progresso, 222
• Núcleo Gazuza
• Rua Raul Seixas, s/n
• Núcleo Marilene
• Rua Pau do Café, 1409
• Núcleo Inverno Verão
• Travessa Rio Tefé, 31 (altura do nú-

mero 200 da Rua Pau do Café)
• Núcleo Nova Conquista
• Rua Brejaúva, 191
• Núcleo Naval 
• Rua Barão de Iguape, 140
• Núcleo Santo Ivo
• Rua João Batista, 315

REGIÃO OESTE
• Núcleo Morro do Samba
• Rua José Antônio Rodrigues, 122
• Núcleo Santa Maria
• Travessa Senegal, 150

Prazo para adesão ao programa começa no dia 13 e vai
até o dia 16 de fevereiro; veja como garantir sua vaga!

CONFIRA OS LOCAIS DE INSCRIÇÃO:

UBS
Canhema
agora é
NOTA 10!

O ano mal começou e a população 
de Diadema já teve sua primeira con-
quista de 2023. A Prefeitura entregou a 
reforma da UBS Canhema, que agora é 
UBS Nota 10.

Foi a 12ª unidade contemplada pelo 
Programa “UBS Nota 10. Mais acolhe-
dora. Mais acessível. Mais humana”, que 
desde 2021 vem transformando a rede 
municipal de Saúde.

“Em 2022, trabalhamos para remo-
delar o atendimento da Atenção 
Básica na cidade e possibilitar o cuida-
do à população com infraestrutura ade-
quada. O resultado foi positivo, já que 
foram entregues 12 Unidades e, ainda 
no começo deste ano, teremos outras 
sete UBSs entregues, cujas obras esta-
mos dando início agora no início de 
2023”, afirmou a secretária municipal 
da Saúde, Dra. Rejane Calixto. 

A unidade do Jardim Canhema pre-
cisou passar por grande intervenção. 
Foi feita reforma no telhado, com troca 
parcial de telhas e substituição do for-
ro. Depois houve readequação física in-
terna, com abertura de salas e inter-
venção na farmácia, agora integrada 
ao almoxarifado. Foi feita a manuten-

Unidade é a 12ª
contemplada pelo
programa da Secretaria
da Saúde que está
transformando a
rede municipal

ção corretiva do elevador, além de ins-
talação de sistema de monitoramento, 
painel eletrônico de senhas, pintura e 
troca de vidraçaria.

A UBS Canhema está novinha em fo-
lha para atender 27.581 pessoas ca-

dastradas na Unidade. O equipamento 
conta com 53 funcionários, que com-
põem as cinco equipes de Saúde da 
Família (ESF), quatro equipes de Saúde 
Bucal (ESB), equipe multiprofissional e 
19 agentes comunitários, além de pro-
fissionais de outras categorias. 
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Confira as principais entregas da Pref em 2022!

Diadema inaugura nova
Central Integrada de Monitoramento,
com 25 totens e mais de 250 câmeras

Ciclofaixas são ampliadas
e chegam a quase 15 km
espalhados em Diadema

Quarteirão da Educação
começa a sair do papel para
virar realidade em Diadema

Novo hospital já tem projeto pronto
e irá transformar atendimento

da saúde em Diadema

Diadema abre três novas
creches em 2022, com aumento

de 300 vagas na rede pública

Florestan Fernandes dobra
número de alunos e chega a

marca de 6.300 formados em 2022

André Ribeiro, Daniel Vasques,
Heitor Bisi, Aline Melo, Iara Luz,
Gonzaga do Monte, Marcos Luiz,
Renata Nascimento e Tatiana Ferreira.

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