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Serão 800 oficinas espalhadas pela cidade, em 16 equipamentos
culturais, nas linguagens de música, dança, teatro, artes visuais,
entre outras!
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Nove praças recebem equipamentos
novinhos para que a população se exercite
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Carta 
ao Leitor
Durante quase 30 anos, o mora-

dor de Diadema teve o benefício 

da integração gratuita no trans-

porte dentro dos dois terminais da 

cidade. De uma hora para outra, o 

Governo do Estado decidiu acabar 

com a baldeação sem que uma ex-

plicação plausível fosse fornecida 

para a população de Diadema.

Nos últimos dois anos, não faltou 

empenho da Administração em reti-

rar as catracas dos terminais. 

Diversas foram as propostas feitas 

pela Prefeitura para restabelecer a 

justiça na cidade. O veto político do 

Governo do Estado impediu que o 

usuário do transporte coletivo no 

nosso município voltasse a usufruir 

do benefício.

O Diadema Integra foi lançado 

no fim do ano passado para justa-

mente mostrar que é possível ga-

rantir a integração gratuita. A falta 

de vontade política, que marcou o 

debate pelo lado do Governo do 

Estado, nunca esteve no vocabulá-

rio da Prefeitura. 

Boa leitura! 

VOCÊ PERGUNTA,
A PREF RESPONDE

@fabi_mamaedetres
Cadê a iluminação da rua Vis-
conde de Inhaúma, no Centro?
Oi, Fabi! A Pref tem feito um in-
tenso programa de revitalização 
da iluminação pública da cidade, 
com a troca das lâmpadas anti-
gas por tecnologia LED, que ilu-
minam mais e são mais econô-
micas. Mas, se na sua rua a ilumi-
nação ainda apresenta falhas, 
baixe o Colab! Sua demanda che-
ga rapidinho ao setor responsá-
vel e você ajuda a gente a cuidar 
da cidade!

@aneh.cristine
Os materiais escolares, quando 
terão início de entrega?
Olá, Ariane! A Secretaria de 
Educação de Diadema já fez a 
compra dos 32 mil kits de mate-
rial escolar, e eles serão entre-
gues aos estudantes na volta 
das aulas, no dia 6 de fevereiro. E 
os kits estão lindos e com muita 
qualidade, pensados para as nos-
sas crianças!

@napretti91
Onde levar eletrônicos quebra-
dos para descarte?
Diadema, no ano passado, insti-
tuiu o programa de Coleta 
Seletiva, que passa em todas as 
ruas da cidade para retirar resí-
duos não orgânicos. Também 
contamos com mais de uma de-
zena de Ecopontos, que você po-
de procurar no site www.diade-

ma.sp.gov.br/coleta-seletiva. Com 
certeza, tem um endereço pertinho 
da sua casa!

@lu.matooss
Tem algum curso pra jovem de 14 
anos que a prefeitura disponibili-
ze?
Ju, você já ouviu falar no 
Adolescente Aprendiz? Esse foi um 
programa que transformou a vida 
de muita gente em Diadema nos 
anos 2000 e que agora a Pref reto-
mou com toda a força! No ano pas-
sado, 700 adolescentes se inscreve-
ram no programa que oferece for-
mação no contraturno escolar. 
Neste ano, serão 800 inicialmente, 
com estimativa de passar de 1.000 
vagas até dezembro. Dá uma pas-
sadinha lá no Centro Carlos Kopcak, 
na Rua Manoel da Nóbrega, 150, no 
Centro, para garantir a vaga!

@yatsww
Pensam em criar um projeto para 
colocar nas ruas bebedouros e po-
tes de ração pra cachorro?
É uma bela sugestão pra gente colo-
car nos nossos Pet Parks. Aliás, vo-
cê já foi em algum dos Pet Parks? 
Diadema por enquanto tem três es-
paços destinados aos pets, um na 
Rua Juarez Rios de Vasconcelos, no 
Centro, outro no Jardim Amuhadi, 
no Inamar, e um terceiro no Parque 
Takebe, no Canhema. Mas, em bre-
ve, vários pontos do município terão 
uma estrutura toda dedicada para 
os animais.

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 

Diadema amplia oficinas
culturais em 2023

Quem estava esperando pela 
oportunidade de praticar al-
guma dança, aprender a to-
car um instrumento, partici-
par de oficinas literárias ou 

ter aulas de hip hop, entre inúmeras ou-
tras possibilidades e oficinas artísticas 
e culturais, não pode deixar de se ins-
crever em uma das oficinas da 
Secretaria de Cultura de Diadema. As 
inscrições abrem no dia 20 de fevereiro 
e poderão ser feitas pela internet.

Em 2023, o Programa de Formação 
Cultural de Diadema tem números ex-
pressivos: serão mais de 800 oficinas 
espalhadas pela cidade, em 16 equipa-
mentos culturais, nas linguagens de mú-
sica, dança, teatro, artes visuais, artes 
cênicas, circo, audiovisual, hip hop, ar-
tes integradas, cultura popular e huma-
nidades.

Fique ligado nas redes sociais da 
Prefeitura de Diadema para conferir to-
das as oficinas disponíveis e os locais 
onde as atividades serão realizadas.

E RECEBA
O VALOR DA
INTEGRAÇÃO
DE VOLTA

BAIXE O APP

Inscrições podem ser feitas a partir do dia 20 de fevereiro; serão
ofertadas cerca de 800 turmas nos centros culturais, bibliotecas
e demais equipamentos da Secretaria de Cultura

Venha para o Emprega Diadema e
consiga um novo emprego em 2023!

Ano novo é momento de renovar as 
expectativas. E, se uma das suas reso-
luções para 2023 é encontrar um em-
prego novo, o Emprega Diadema é a 
ferramenta certa para atingir esse obje-
tivo.

São várias as vantagens de se ca-
dastrar na plataforma. A primeira é que 
ela é totalmente gratuita. A segunda é 
que há um refino da equipe da 
Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico e Trabalho para unir as caracte-

rísticas da vaga ao perfil certo dos can-
didatos. A terceira é a oferta de cursos 

de capacitação. A quarta envolve dicas 
para quem quer empreender.

APONTE A CÂMERA
DE SEU CELULAR PARA
O QR CODE E TENHA
ACESSO ÀS VAGAS DO
EMPREGA DIADEMA!
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Diadema Integra: o dinheiro pago
na catraca de volta para você!

Se você é usuário do transporte 
público municipal e não utiliza 
o Diadema Integra, o Fique 
Ligado sente em dizer que es-
tá perdendo dinheiro. O pro-
grama que devolve o valor da 

integração nos terminais Diadema e 
Piraporinha está no ar desde o fim do ano 
passado e permite que o usuário faça a bal-
deação sem precisar desembolsar nada pe-
lo benefício.

A lógica do Diadema Integra é muito sim-
ples. O usuário baixa o aplicativo, faz seu ca-
dastro e recebe créditos a cada vez que 
passar pela catraca nos dois terminais. O 
sistema da Prefeitura identifica o munícipe 
e o itinerário percorrido para, posteriormen-
te, devolver o R$ 1,15 por viagem que é co-
brado para a integração nos dois terminais 
da cidade.

O Diadema Integra é a solução para re-
solver as principais reivindicações da popu-
lação em relação às catracas e devolver 
um benefício que, por cerca de 30 anos, es-
teve em vigor na nossa cidade.

Programa da Prefeitura
de Diadema devolve valor
pago pela baldeação nos
dois terminais da cidade;
veja como garantir
seu benefício

Vá até a loja física da Sou+ Diadema na 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).

VEJA COMO
APROVEITAR
O DIADEMA
INTEGRA EM
9 PASSOS

1
2

3

4
5

6

7
8 9

DIADEMA240

Aponte a câmera 
do celular para o 
QR Code.

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

Faça o cadastro e 
preencha seus dados. Um 
e-mail com a senha será 
enviado para você.Autorize o acesso à 

sua localização.

Na tela principal, você 
poderá acompanhar o 
resumo da sua viagem 
e os créditos 
acumulados!

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 ligado e com as 
configurações de localização 
habilitadas para o app.

Pronto! Você já pode fazer a sua 
viagem sem se preocupar com 
as catracas!
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Diadema ganha
novas Academias
ao Ar Livre

APrefeitura de Diadema 
quer aumentar a prática 
esportiva em parques e 
praças da cidade. Por is-
so, está colocando, em di-

versos espaços públicos, oito academi-
as de ginástica para que moradores 
possam fazer exercícios a céu aberto. 
As academias estão em processo de 
instalação, e as entregas vão acontecer 
nos próximos dias.

Os bairros contemplados com os no-
vos equipamentos são: Vila Conceição, 
Serraria, Casa Grande, Centro, 
Campanário, Taboão, Jardim Ruyce e 
Eldorado. Os recursos, R$ 306,7 mil, pa-
ra a compra dos aparelhos de ginástica 
vieram de emendas parlamentares e 
uma parte, do município.

Em quatro locais - Campo do Ouro 
Verde, Praça Fronteiriça, Campo Casa 
Grande e Rua Ameixeiras – as acade-
mias estão sendo implantadas pela pri-
meira vez. Nos outros quatro - Morro do 
Samba, Redondão, Praça Paul Harris e 
Amuhadi – os espaços de ginástica já 
existiam e as substituições, de todos os 
aparelhos, estão sendo feitas porque os 
equipamentos foram depredados ou so-
freram desgastes do tempo.

“Em todos os locais que as academi-
as estão sendo instaladas, os morado-
res vão usufruir de aparelhos novinhos 
para fazer seus exercícios e utilizá-los a 
hora que quiserem”, afirma a secretária 
de Esporte e Lazer, Luciana Avelino.

Oito equipamentos são entregues
para que mais pessoas pratiquem
exercícios físicos, nos bairros onde
moram, e gratuitamente

Obra do Quarteirão da Educação
entra na fase de construção de estacas

UBS Canhema é inaugurada e
avança no programa UBS Nota 10

Avenida Casa Grande recebe últimos
ajustes antes de inauguração

Piscinas do Clube Mané Garrincha
garantem a diversão nas férias de verão

Academia Praça Fronteiriça
Praça Fronteiriça, s/n, Jardim 
Ruyce

Academia Campo Ouro Verde
Rua Purus, 540, Campanário

Academia Campo Casa Grande
Rua Mem de Sá, s/n, Casa 
Grande

Academia Ameixeiras
Rua das Ameixeiras com Rua 
Graça Aranha, Taboão

Academia Morro do Samba
Rua José Antônio Rodrigues (antiga 
Travessa Apurinan), Serraria

Academia Redondão
Rua Aluízio de Azevedo com Rua 
Fuminobu Shimizu, Centro

Academia Paul Harris
Praça Ayrton com Av. D. Pedro I, s/n, 
Vila Conceição

Academia Rua da Gente Amuhadi
Rua Apóstolo Pedro, s/n, Eldorado

VEJA ONDE ESTÃO AS NOVAS
ACADEMIAS AO AR LIVRE
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Abelhas levam
o doce para o
Jardim Botânico

A Prefeitura de Diadema, por meio 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Serviços Urbanos, e a equi-
pe do projeto Tem Abelha no Meu 
Jardim inauguraram meliponários no 
Borboletário e Jardim Botânico. 

Além de aprender sobre o valor e a 
importância ambiental de abelhas-
sem-ferrão, o público agora pode de-
gustar vários tipos de mel dessas abe-
lhas, famosas pela diversidade e quali-
dade nutricional e medicinal.

A parceria da Prefeitura de Diadema 
com o projeto Tem Abelha no Meu 
Jardim visa incentivar a meliponicultura 
na região, promovendo toda a gama de 
conhecimento científico, ecológico e an-

Diadema agora conta com meliponário,
que mostrará a cultura das abelhas e
do cultivo do mel

cestral, inseridos nessa atividade. Os me-
liponários também vão contribuir para in-
crementar ações de educação ambien-
tal do Borboletário, cuja maioria dos visi-
tantes é formada por estudantes ávidos 
de saber.

“Ao abrirmos a porta e dividirmos a 
nossa casa com o projeto Tem Abelha 
no Meu Jardim, nosso objetivo é de 
acolher e apoiar essa valiosa equipe e 
seu brilhante trabalho que tanto contri-
bui para a preservação e multiplicação 
dessas abelhas nativas, tão importan-
tes pra natureza e para um meio ambi-
ente bem equilibrado”, explica Wagner 
Feitoza, o Vaguinho, secretário de Meio 
Ambiente e Serviços Urbanos de 
Diadema.


