
Diadema Conectada já ultrapassa os
30 pontos de wi-fi gratuito na cidade
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Confira os endereços onde o programa já funciona! Até o meio do ano, 
serão mais de 70 pontos espalhados no município
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FIQUE
LIGADO

Prefeitura de Diadema
leva Educação a sério

Ano começa com entrega de uniformes, 
kits de material escolar, avanço em obras 
do Quarteirão da Educação, ampliação 
do Adolescente Aprendiz e muito mais!

págs. 4 e 5

Coleta Seletiva vira
alternativa de nova
fonte de renda para
moradores
Cooperativa parceira da Prefeitura 
contrata novos cooperados por 
causa do avanço do programa de 
reciclagem em Diadema

Confira os serviços de
zeladoria realizados com
ajuda do Colab

pág. 3

O Colab resolve e podemos provar! Veja 
algumas ações de benfeitorias em Diadema 
após registro no App! 
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Carta 
ao Leitor
A Educação de Diadema foi revo-

lucionária e inspiradora a partir dos 

anos 1980. Não foi à toa que o edu-

cador Paulo Freire e uma de suas 

principais discípulas, Lisete Arelaro, ti-

nham o trabalho realizado por aqui 

como uma de suas referências. 

Lisete, aliás, foi secretária de 

Educação que implementou grandes 

transformações por aqui.

O que se vê depois de anos difí-

ceis de pandemia é uma Educação 

novamente potente em Diadema. O 

começo do ano letivo é prova do 

compromisso desta Administração 

com a Educação. A volta às aulas foi 

marcada pela entrega de uniformes, 

por kits de material escolar, por ócu-

los do programa Lentes do Saber.

Diadema seguirá colocando a 

Educação na prateleira principal de 

prioridades. Seja com a capacitação 

de seus profissionais, com aprimora-

mento do ensino aos estudantes, 

com a construção de ambiente aco-

lhedor e com obras estruturantes, co-

mo o Quarteirão da Educação

Boa leitura! 

VOCÊ PERGUNTA,
A PREF RESPONDE

@eu.raquelgoncalves

Quais são as medidas para ame-

nizar as enchentes que vêm 

acontecendo diariamente na ci-

dade?

Oi, Raquel! O trabalho de comba-

te às enchentes é feito diariamen-

te por equipes de algumas secre-

tarias da pref, como Meio 

Ambiente e Serviços Urbanos e de 

Obras. São limpezas de bocas de 

lobo e dos córregos, avaliação pre-

ventiva dos pontos que costumam 

registrar alagamentos e projetos 

em andamento para reduzir os 

problemas. A gente pede também 

que a população faça sua parte e 

não jogue lixo nas ruas! E se você 

vir alguém fazendo isso, ajude a 

gente denunciando essa pessoa!

@mony.dias.31

Quando começam e por onde co-

meçam as inscrições pro Minha 

Casa Minha Vida?

Olá, Mony! O Governo Federal já 

anunciou que o Minha Casa, Minha 

Vida vai voltar - e isso é incrível! A 

pref já tem alguns projetos pron-

tos para construção de novas uni-

dades dentro do Minha Casa, 

Minha Vida. Nos próximos meses, 

a Secretaria de Habitação vai se 

reunir com técnicos da Caixa para 

dar andamento e viabilizar esses 

projetos. E vamos contando tudo pra 

vocês, seja nas páginas do Fique 

Ligado, nas redes da pref ou no site 

www.diadema.sp.gov.br.

@geearaujo._

Olá, o programa aprendiz jovem ain-

da pode se inscrever?

A volta do Programa Adolescente 

Aprendiz tem sido um sucesso muito 

grande em Diadema. As primeiras ins-

crições já acabaram, com todas as 

vagas preenchidas e fila de espera! 

Mas você precisa ficar atenta que a 

pref vai aumentar o número de vagas 

para o Adolescente Aprendiz até o 

fim do ano. A expectativa é que 

Diadema ofereça 1.400 vagas até de-

zembro!

@bryanfps.sp

Água Santa é o melhor time do 

mundo?

Se tem time melhor que o Água 

Santa, a pref desconhece! Vai, 

Netuno!

@nii.sccp

Imagina Luísa Sonza e Jao no festi-

val desse ano

Esse feat de milhões iria lotar a Praça 

da Moça, né, Nii! Mas uma coisa é cer-

ta: a programação do Festival de 

Natal deste ano será maravilhosa 

também!

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 

RESOLVE!

E RECEBA
O VALOR DA
INTEGRAÇÃO
DE VOLTA

BAIXE O APP

O Colab veio para facilitar a resolução

dos problemas de zeladoria de Diadema.

Na palma da mão, o morador cadastrado 

registra sua demanda e a ordem de serviço

vai direto para a Secretaria competente.

Confira o que o Colab já

resolveu em Diadema!

Poda de árvore na rede elétrica na
Rua Paulo Afonso, no Piraporinha

D
E

P
O

IS

ANTES

Buraco na Avenida Nossa Senhora
dos Navegantes, no Eldorado

D
E

P
O

IS

ANTES

Acúmulo de lixo na
Rua Anequim, no Eldorado

D
E

P
O

IS

ANTES

Buraco na Rua Anita,
no Jd.Canhema

D
E

P
O

IS

ANTES

Quer registrar sua demanda para a Prefeitura de Diadema?
Aponte a câmera de seu celular para o QR Code e baixe o Colab!
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O ano de 2023 começou com força total na Educação de Diadema. Os 

mais de 30 mil estudantes da cidade iniciaram o ano letivo no dia 6 de fe-

vereiro, com uniformes novinhos, kits escolares feitos sob medida e ócu-

los entregues pelo Programa Lentes do Saber.

Isso sem contar as escolas reformadas pelo Programa Escola Bem 

Cuidada, as unidades com novos mobiliários (pensados para os peque-

nos), a continuidade dos Passeios Pedagógicos, o aumento em vagas de 

creche, a consolidação da EJA (Educação de Jovens e Adultos), o au-

mento do Adolescente Aprendiz, as oficinas no Carlos Kopcak e a for-

mação dos profissionais da Educação, aproveitando as instalações do 

Centro Lisete Arelaro.

Volta às aulas tem uniforme, kits de material escolar,

Programa Lentes do Saber e muito mais!

Jaqueta, calça, bermuda, duas camisetas de man-

ga curta, uma camiseta de manga longa, uma blusa 

de inverno, dois pares de meias e mochila. Os estu-

dantes da rede municipal de Diadema receberam os 

kits de material escolar logo no começo do ano letivo.

Também no começo do 

ano letivo, os estudantes re-

ceberam os kits de material 

escolar. Produtos de quali-

dade e pensados para cada 

faixa etária da rede!

Os materiais da educação infantil e creche con-

têm cadernos, lápis preto, caixa de lápis de cor, bor-

rachas, apontadores, caixa de canetinhas, tubo de 

cola, tesoura, caixa de tinta guache, caixa de tinta 

para pintura a dedo, estojo e pasta plástica. Para o 

ensino fundamental, o kit inclui cadernos brochura, 

lápis preto, caixa de canetinhas, borrachas, aponta-

dores, caixa de tinta guache, tesoura, régua 30cm, 

caixa com massa de modelar, estojo, pasta plástica e 

caixa de giz de cera com 12 cores. 

A Secretaria de Educação, em parceria com a 

Secretaria de Saúde, concluiu a primeira fase do 

programa Lentes do Saber. A iniciativa, que integra o 

programa Prefeito Amigo da Criança, visa identificar, 

em idade precoce, qualquer dificuldade de visão dos 

estudantes. Em 2022, foram avaliadas 2.600 crianças, 

das quais 120 precisaram e ganharam seus óculos.

O programa Adolescente Aprendiz atendeu cerca 

de 700 pessoas no ano passado. No contraturno es-

colar, a ação oferece atividades que incluem mento-

rias e aprendizado em diferentes eixos, como saúde, 

étnico-racial, cidadania, educação para o mercado 

de trabalho, arte e cultura, entre outras áreas. As 

duas etapas contam com bolsa aprendizagem para 

os participantes, sendo R$ 150 para a parte inicial, 

chamada “Primeiros Passos”, e R$ 300 para a parte 

final, chamada “Travessia”. Neste ano, são 800 vagas 

abertas, com expectativa de chegar a 1.400 adoles-

centes atendidos até o final de 2023.

O Centro de Formação Carlos Kopcak, inaugurado 

no fim do ano passado, é um equipamento de revolu-

ção na educação. Lá,  é possível participar de várias 

oficinas, cursinhos populares, Centro de Línguas,  

orientação vocacional e muito mais.  Para mais infor-

mações, basta ir ao local ou ligar. 

    (11) 4051-5102

    Rua Manoel da Nóbrega, 155 - Centro – Diadema

As obras do Quarteirão da Educação estão a to-

do vapor! Em breve, Diadema ganhará seu mais mo-

derno centro educacional, que vai unir também ativi-

dades esportivas e culturais. Um equipamento que 

vai mudar a realidade do Jardim Promissão!

Educação em Diadema
  começa 2023 com tudo!

Os novos uniformes
chegaram!

Lentes do Saber

Adolescente Aprendiz

Vem pro Kopcak!

Quarteirão da Educação

Kits de material escolar

  Mais
informações
   no Zap da
 Educação

(11) 4071-7000
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Diadema já
tem mais de
30 pontos de
internet
gratuita!

OPrograma Diadema Co-
nectada, que oferece in-
ternet gratuita em praças, 
parques e espaços públi-
cos da cidade, está dispo-

nível em mais de 30 pontos do municí-
pio. A programação é levar acesso livre 
de wi-fi a 74 locais de Diadema.

“Vamos disponibilizar zonas wi-fi livre 
em todos os equipamentos públicos 
com atendimento ao cidadão e tam-
bém nos locais com grande circulação 
de pessoas para garantir a democrati-
zação do acesso à internet”, afirmou 
Fatinha Queiroz, secretária de 
Planejamento e Gestão, pasta respon-
sável pelo programa.

A Prefeitura não tem custos com o 
programa, pois a empresa ganhadora 
do chamamento público vai veicular pu-
blicidade nos aparelhos conectados à 
rede, o que permitirá o fomento da eco-
nomia local. “A publicidade vai mostrar 
às pessoas que os produtos que elas 
procuram estão perto de onde moram”, 
explicou Fatinha.

Praças, parques e
equipamentos públicos
disponibilizam redes
wi-fi de graça; veja
onde já é possível
se conectar

Terceiro Park Pet é inaugurado em
Diadema, desta vez no Parque Takebe

Meliponário é aberto no Jardim Botânico,
em evento que reúne 300 pessoas

Águas de Iemanjá volta ao
calendário em Diadema

Secretaria de 
Cultura/Centro de 
Memória/Casa da 
Música/Centro de 
Formação Musical 
Olímpio Martins
Av. Alda, 255/257, 
Centro

CEU das Artes
R. Afonso Monteiro da 
Cruz, 254, Serraria

Centro Cultural 
Vladimir 
Herzog/Biblioteca 
Paineiras
R. Eduardo de Matos, 
159, Campanário

Centro Cultural 
Nogueira
R. Marcos de Azevedo, 
240, Vila Nogueira

Centro Cultural 
Serraria
R. Guarani, 790, 
Serraria

Centro Cultural 
Eldorado/Biblioteca 
Eldorado
R. Frei Ambrósio de 
Oliveira Luz, 55, 
Eldorado

Casa do Hip Hop
R. Vinte e Quatro de 
Maio, 38, Canhema

Biblioteca de Inclusão 
Social Vila Nogueira
R. Bernardo Lobo, 263, 
Vila Nogueira

Praça da Moça
R. Alda com R. 
Graciosa, Centro

Praça da Matriz
Av. Antônio Piranga 
com a R. Manoel da 
Nobrega

Praça Lauro Michels
Av. Antônio Piranga 
com Fábio Eduardo 
Ramos Esquivel e Rua 
Amelia Eugenia, Centro

Praça Celite
Av. Brasília com R. 
Paraopeba, 
Campanário

Recad – Centro de 
Atenção à Criança e 
ao Adolescente de 
Diadema
R. Oriente Monti, 201

CRAS Norte
Av. Brasília, Praça 
Celite, Campanário

CRAS Leste
R. Idealópolis, 295, 
Piraporinha

CRAS Sul-Eldorado
Av. NS dos 
Navegantes, 1090

CRAS Centro-Oeste
Av. Lico Maia, 256

CREAS Eldorado
R. das Perobas, 89, 
Eldorado

Clube Municipal Mané 
Garrincha
R. dos Cariris, 195, 
Piraporinha

Ginásio Poliesportivo 
João do Pulo
R. El Salvador, s/n°, 
Canhema

Ginásio Poliesportivo 
Rômulo Duncan 
Arantes Jr.
Av. Casa Grande, 483, 
Portinari

Ginásio Poliesportivo 
Cláudio Kanno
R. Prudente de Moraes, 
s/n, Promissão

Ginásio Poliesportivo 
Vila Conceição
R. Caramuru, s/n, 
Conceição

Ginásio Poliesportivo 
Airton Senna
R. Oriente Monti, 115

UBS Maria Tereza
R. Sinésio Pereira, 27, 
Campanário

UBS Promissão
R. Prudente de Morais, 
300, Casa Grande

UBS Nações
R. Itália, 249, Taboão

UBS Paineiras
R. Javari, 635, Taboão

UBS Nova Conquista
Av. Presidente 
Juscelino, 759, Nova 
Conquista

UBS Centro
Av. São José, 472, 
Centro

UBS Inamar
R. São Vicente, 122, 
Inamar

UBS Canhema
R. Vinte e Dois de Abril, 
133, Canhema

VEJA AQUI OS PONTOS QUE JÁ
ESTÃO COM WI-FI GRATUITO!

Prefeitura de Diadema inicia
processo de regularização e

formalização no Shopping Popular
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rede, o que permitirá o fomento da eco-
nomia local. “A publicidade vai mostrar 
às pessoas que os produtos que elas 
procuram estão perto de onde moram”, 
explicou Fatinha.

Praças, parques e
equipamentos públicos
disponibilizam redes
wi-fi de graça; veja
onde já é possível
se conectar

Terceiro Park Pet é inaugurado em
Diadema, desta vez no Parque Takebe

Meliponário é aberto no Jardim Botânico,
em evento que reúne 300 pessoas

Águas de Iemanjá volta ao
calendário em Diadema

Secretaria de 
Cultura/Centro de 
Memória/Casa da 
Música/Centro de 
Formação Musical 
Olímpio Martins
Av. Alda, 255/257, 
Centro

CEU das Artes
R. Afonso Monteiro da 
Cruz, 254, Serraria

Centro Cultural 
Vladimir 
Herzog/Biblioteca 
Paineiras
R. Eduardo de Matos, 
159, Campanário

Centro Cultural 
Nogueira
R. Marcos de Azevedo, 
240, Vila Nogueira

Centro Cultural 
Serraria
R. Guarani, 790, 
Serraria

Centro Cultural 
Eldorado/Biblioteca 
Eldorado
R. Frei Ambrósio de 
Oliveira Luz, 55, 
Eldorado

Casa do Hip Hop
R. Vinte e Quatro de 
Maio, 38, Canhema

Biblioteca de Inclusão 
Social Vila Nogueira
R. Bernardo Lobo, 263, 
Vila Nogueira

Praça da Moça
R. Alda com R. 
Graciosa, Centro

Praça da Matriz
Av. Antônio Piranga 
com a R. Manoel da 
Nobrega

Praça Lauro Michels
Av. Antônio Piranga 
com Fábio Eduardo 
Ramos Esquivel e Rua 
Amelia Eugenia, Centro

Praça Celite
Av. Brasília com R. 
Paraopeba, 
Campanário

Recad – Centro de 
Atenção à Criança e 
ao Adolescente de 
Diadema
R. Oriente Monti, 201

CRAS Norte
Av. Brasília, Praça 
Celite, Campanário

CRAS Leste
R. Idealópolis, 295, 
Piraporinha

CRAS Sul-Eldorado
Av. NS dos 
Navegantes, 1090

CRAS Centro-Oeste
Av. Lico Maia, 256

CREAS Eldorado
R. das Perobas, 89, 
Eldorado

Clube Municipal Mané 
Garrincha
R. dos Cariris, 195, 
Piraporinha

Ginásio Poliesportivo 
João do Pulo
R. El Salvador, s/n°, 
Canhema

Ginásio Poliesportivo 
Rômulo Duncan 
Arantes Jr.
Av. Casa Grande, 483, 
Portinari

Ginásio Poliesportivo 
Cláudio Kanno
R. Prudente de Moraes, 
s/n, Promissão

Ginásio Poliesportivo 
Vila Conceição
R. Caramuru, s/n, 
Conceição

Ginásio Poliesportivo 
Airton Senna
R. Oriente Monti, 115

UBS Maria Tereza
R. Sinésio Pereira, 27, 
Campanário

UBS Promissão
R. Prudente de Morais, 
300, Casa Grande

UBS Nações
R. Itália, 249, Taboão

UBS Paineiras
R. Javari, 635, Taboão

UBS Nova Conquista
Av. Presidente 
Juscelino, 759, Nova 
Conquista

UBS Centro
Av. São José, 472, 
Centro

UBS Inamar
R. São Vicente, 122, 
Inamar

UBS Canhema
R. Vinte e Dois de Abril, 
133, Canhema

VEJA AQUI OS PONTOS QUE JÁ
ESTÃO COM WI-FI GRATUITO!

Prefeitura de Diadema inicia
processo de regularização e

formalização no Shopping Popular
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Coleta Seletiva
também faz girar
a Economia
em Diadema

A política de resíduos sólidos da 
Prefeitura de Diadema, sob a coorde-
nação da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Serviços Urbanos, é condu-
zida com um olhar em prol do meio am-
biente, mas sem perder de vista a res-
ponsabilidade social, especialmente 
procurando incentivar as cooperativas 
de materiais recicláveis. Afinal, a parce-
ria da Prefeitura com os catadores or-
ganizados é um dos motores do 
Programa Recicla Diadema.

Em menos de quatro meses, a ação 
de coleta seletiva em todas as ruas da 
cidade já tem estimulado a geração de 
emprego e renda para quem há muito 
tempo esperava a recolocação no mer-
cado de trabalho. Um exemplo desse 
sucesso está na Cooperativa Cooper 
Fênix, no bairro Taboão, neste municí-
pio. Com o acréscimo da produtividade, 
a cooperativa adicionou mais gente ao 
time e entraram em cena os cinco no-
vos cooperados: Jhones Lopes Pereira, 
Matheus Sirqueira, Mariane Moreira das 
Flores Silva, Valdirene Venceslau de 
Almeida e Jennifer dos Santos Castello.

“Faço questão de ressaltar a impor-
tância da iniciativa socioambiental da 
Prefeitura. Agradecemos e parabeniza-

Avanço do Recicla Diadema gera novas
oportunidades de emprego no município

mos especialmente a população de 
Diadema, que aderiu e está separando 
papel, plástico, vidro e metal e colocan-
do na porta de casa, no dia certo e na 
hora certa, para o caminhão do Recicla 
Diadema fazer o recolhimento, uma vez 
por semana”, disse a presidente da 
Cooper Fênix, Maria Mônica da Silva, 
que também é dirigente do MNCR – 
Movimento Nacional dos Catadores de 
Materiais Recicláveis.

VEJA AQUI DIA
E HORÁRIO DA
COLETA SELETIVA
NA SUA RUA


