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EDITORIAL

2 8 de dezembro de 2022

Diadema chega aos 63 anos hoje, 8 de dezembro. Ainda jovem 
perto de suas vizinhas São Bernardo e Santo André – ambas com 469 
anos – e passado o pior da pandemia de covid-19, a cidade comemora 
este aniversário com inaugurações e anúncio de investimentos.  

Depois de colocar a casa em ordem em 2021, o prefeito José de 
Filippi Jr afirma que 2022 é um ano de muitas realizações. Diadema 
está mais inclusiva, com ciclofaixas e o projeto Rua da Gente, que 
requalifica espaços urbanos, reduzindo o protagonismo dos veículos e 
incentivando o convívio dos moradores do entorno.

A integração nos terminais Piraporinha e Diadema – promessa de 
campanha que se tornou entrave para a prefeitura – ganha solução hoje.  
A prefeitura vai apresentar o programa Diadema Integra, que objetiva 
garantir a integração gratuita do usuário do transporte municipal que 
precise acessar o sistema intermunicipal, devolvendo o dinheiro pago 
ao Estado. Segundo Filippi, não é a solução que ele queria, mas traz de 
volta um benefício que vigorou na cidade por mais de 20 anos.

Motivo constante de reclamação, a segurança ganha reforço: a 
Central Integrada de Monitoramento. A CIM vai reunir informações 
dos 25 totens de segurança instalados em pontos estratégicos de 
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Diadema, das 60 câmeras de segurança em escolas municipais e 
outros 30 monitores em equipamentos públicos. Serão mais de 100 
câmeras trazendo segurança aos diademenses.

Na área da mobilidade, além das ciclovias, a prefeitura vai promover 
grande reformulação nas linhas de ônibus municipais, a fim de adequá-
las à nova realidade do município.  Na Educação, a prefeitura aposta 
na inauguração do Centro de Formação Professora Lisete Arelaro, na 
Avenida Alda, como marco para a cidade. O equipamento vai abrigar 
a Secretaria de Educação e departamentos que pensarão projetos 
educacionais, mantendo o município referência no assunto. Haverá, 
ainda, inauguração de novos berçários e parques em creches.

O programa UBS Nota 10 segue firme transformando as unidades 
básicas de saúde de Diadema. Além das reformas estruturais, é realizada 
a informatização do sistema. O projeto do Complexo de Saúde, que dará 
lugar ao ‘atolado’ Hospital Municipal, também está em andamento.

O Bom Prato do Eldorado integra a lista de presentes para a 
população de Diadema e reforça a política de segurança alimentar do 
município, que hoje conta com os restaurantes populares municipais 
do Serraria e do Campanário.

Parafraseando Filippi, apesar do ‘soluço’ que vive a economia, o céu 
já está mais azul no horizonte. Parabéns diademenses.
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Filippi: ‘estou olhando o ano 
que vem com muita esperança’

Diadema completa hoje 63 anos e quase dois 
de gestão do prefeito José de Filippi Jr. O chefe 
do Executivo, em entrevista exclusiva ao Diário 
Regional, afirmou que olha para 2023 com muita 
esperança, apesar das preocupações neste final de 
ano com as finanças da cidade, afetadas pela mu
dança nas regras do ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços), a qual levou à perda 
de R$ 4 milhões por mês em repasses. 

“Estamos vivendo ‘um soluço’ e um pequeno 
retrocesso, não isoladamente de Diadema, mas 
nos municípios e estados, por conta da decisão 
equivocada, isolada e unilateral do governo 
federal de mudar a sistemática de cobrança do 
ICMS, principalmente dos combustíveis. Para se 
ter uma ideia, nosso ICMS era de R$ 40 milhões/
mês e perdemos cerca de 10% desde setembro, 
que foi um mês muito difícil”, afirma.

Segundo Filippi, as dificuldades momentâneas 
associadas ao final do atual governo levaram a 
atraso no fluxo de pagamentos dos fornecedores de 
20 para 60 dias nos últimos três meses. A boa notí
cia é que o pagamento dos funcionários e das despe

sas aos prestadores diretos já havia sido provisionado 
pela administração municipal e não foi afetado pela 
queda nos repasses. Inclusive, a prefeitura antecipou 
os salários e o 13º dos servidores.  “É preocupante este 
final de ano. Queríamos que fosse ao menos igual ao 
de 2021, quando melhoramos a performance.”

Para amenizar a queda na receita, a prefeitura vem 
fazendo esforço concentrado na recuperação de débitos 
de contribuintes em atraso e, inclusive, prorrogou o pra
zo final do programa de parcelamento de dívidas (Refis) 
para o próximo dia 28, e reforçou o pedido ao governo 
do Estado de aumento do repasse para a Saúde, que fica 
de fora da ordem cronológica de pagamentos.

“Estamos convocando funcionários para reforço 
do telemarketing. Os colaboradores estão ligando 
para devedores que podem fazer acordo pelo Refis. 
Também estamos buscando recursos junto à Secre
taria Estadual de Saúde. Diadema foi discriminada 
em relação ao pedido de melhoria de repasses. O 
governador que aí está repassa R$ 120 milhões para 
São Bernardo, R$ 30 milhões para Santo André, e 
R$ 15 milhões ou R$ 20 milhões para São Caetano 
e não repassa nada para Diadema e Mauá, adminis

O Quarteirão 
da Educação vai 
deixar uma marca 
para que todos 
nos tornemos 
mais exigentes em 
termos de espaços 
de ensino em 
relação às crianças 
e às famílias

“

Cleide Carvalho

tradas pelo PT. Lamento isso”, pontuou.

. ORÇAMENTO 2023
A prefeitura enviou para análise da Câmara de 

Vereadores Orçamento para 2023 estimando em 
R$ 2,16 bilhões, o qual o prefeito considera um mar
co importante, já que incorpora expectativa de cresci
mento real de receita. “Esse Orçamento reforça nossa 
esperança e comprova conquistas que tivemos na me
lhoria na saúde financeira da prefeitura. Incorporamos 
receita, coisa que não acontecia pelo menos nos cinco, 
seis anos antes de eu assumir, no ano passado. Essa foi 
a principal razão da desorganização financeira e admi
nistrativa da prefeitura na gestão passada.”

. PLANO DE OBRAS
Segundo Filippi, o Plano de Obras que também 

está em análise na Câmara é a demonstração concreta 
do conceito de saúde financeira associada à perspec
tiva de investimentos em projetos estruturantes, 
prioritários para a cidade. O prefeito cita projetos em 
diversas áreas, dentre os quais os principais são: 
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Rua Silvio Donini, 222 – Centro, Diadema. 

FONES: 4056-5683 e 4057-1086 - contato@cartoriorcivildiadema.com.br

1 - Registrar sua união estável ou converter            
a união estável  em  casamento.  O registro            
evitará muitos e sérios problemas no futuro.            

2 - Fazer apostilamento de documento, que
terá  validade em  107  países estrangeiros.
É possível  marcar  dia e hora, por telefone.

3 - Obter certificado digital, para assinatura
de documentos  sem vir  ao cartório.  Pode
obter informação com Thalita ou Kélria.

4 - Lavrar  procurações,  pessoalmente  ou
pela internet.  Pode marcar dia e hora com
o escrevente Luiz, se quiser.

5 - Obter  o  CPF sem ir  à Receita Federal;
corrigir erros;  alterar nome ou sobrenome;
obter a 2ª via do CPF  ou informação para
saber se o CPF está em situação regular.

6 - Pedir certidões de registros de outros cartórios do
Estado de São Paulo e do Brasil.
7 - Corrigir erros de nome, sobrenome e outros erros,
em Diadema e outros cartórios de todo o Brasil.

15 - Se tiver dúvida, telefone que vamos lhe dar
todas as explicações devidas.

8 - Registrar o nascimento de seus filhos com o CPF;
9 - Casar-se  e  realizar o casamento  de  seus filhos;
registrar casamento religioso.    

10 - Registrar óbitos, indo ou não à Funerária.  

11- Registrar atos praticados em países do Exterior.

12 - Registrar interdições e emancipações.

13- Autenticar xerox de documentos.

14 - Reconhecer firmas  por semelhança ou por
autenticidade, também para realizar a venda de
veículos no Detran.

NESTE CARTÓRIO VOCÊ PODE:

O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais
saúda as autoridades, empresários e moradores
de Diadema pelo aniversário da cidade. A todos, 
saúde,  paz e muita alegria neste Natal e festas
de fim de ano. Em 2023, deseja êxito em todas 
as atividades e iniciativas que realizarem.
• • • • •• •• • ••• •• • •• ••• • •••• • • •• ••• • •• • • •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Educação – A construção do Quarteirão da 
Educação. “Vai deixar uma marca para que to-
dos nos tornemos mais exigentes em termos de 
espaços de educação em relação às crianças e às 
famílias”, afirma.

Quatro escolas conquistaram Auto de Visto-
ria do Corpo de Bombeiros (AVCB). “Quase nen-
huma escola do ABCD tem esse laudo que atesta 
legalmente que a edificação está segura com rela-
ção a incêndios.”

Está em andamento a licitação para reforma 
da Escola José Martins da Silva, no Sapopema, e 
da Escola Municipal Ensino Básico Profª Letícia 
Beatriz Pessa, no Jardim União, cujo prédio teve 
parte interditada por risco de deslizamento da 
encosta. “Também estamos fazendo obras impor-
tantes em outras escolas.”

Saúde – Construção e entrega de três UPAS 
(Unidades de Pronto Atendimento) em 2023. 

Adaptação do Pronto Socorro; 
Reforma da parte externa do Hospital Mu-

nicipal. 
Busca de recursos para construção de um Hos-

pital de Urgências – plano para dez anos. 
“Vamos duplicar o número de leitos para disten-

sionar  o atendimento do HM, que vai entrar em 
um plano de reforma de melhoria da parte externa 
da edificação, que há mais de 20 anos está com a 
fachada deteriorada. É uma medida de urgência, 
já que o HM terá de continuar a atender por dois 
a três anos, tanto que na parte interna realizamos 
melhorias nas instalações elétricas e resolvendo a 
parte das cozinhas e banheiros”, destaca.

Mobilidade -  Construção de mais ciclovias e 
mudança nas linhas de ônibus municipais. “Vamos 
ter outros projetos que valorizam o transporte co-
letivo e adequar as linhas municipais à nova reali-
dade de demanda da cidade. Temos a Rua da Gente, 
os espaços pet, que começamos a refazer na cidade. 
Dois locais já têm espaço para as pessoas levarem 
seu animal de estimação. Dessa forma mostramos 
que a cidade tem esse cuidado para com as pessoas.” 

Construção de viaduto que liga o Serraria ao 
Casa Grande, o qual aguarda liberação da Artesp.

Segurança – Reativação do Centro de Video-
monitoramento, que passa a se chamar CIM 
(Central Integrada de Monitoramento).   “Vamos 
entregar no dia 13. Estamos vencendo uma situa-
ção de grande decepção e tristeza. Cheguei aqui 
no ano passado e tínhamos deixado uma central 
de videomonitoramento com mais de 70 câmeras 
que foi destruída. Foi fechada há três anos por 
falta de manutenção e de compromisso. Teremos 
25 totens, que representam avanço na área de 
tecnologia de videomonitoramento, no cuidado 
que os agentes de segurança, da GCM (Guarda 
Civil Municipal) vão ter. A CIM terá espaço para 

Cleide Carvalho
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as polícias Militar e Civil. Os totens terão um botão 
pânico, câmera e sistema de comunicação, dessa for-
ma o cidadão vai poder comunicar casos de roubo.  
Também terá quatro alto-falantes com potência de 
100 metros de som, para se o agente ver uma situa-
ção de insegurança interferir e mostrar que a cidade 
tem olhos com relação a crimes”, destaca. 

“Temos projetos importantes de equipamentos 
em outras áreas de políticas sociais, cultura, esportes 
e habitação. Vamos investir em vários núcleos habita-
cionais com o projeto Revitaliza, fazendo acesso, vie-
las e melhorando a coleta de esgoto. Destravamos o 
Yamberê, que está lá há quase 15 anos. Já derrubamos 
os barracos para construção dos prédios”, afirma. 

. INTEGRAÇÃO
O prefeito destacou, também, como melhoria 

da mobilidade o lançamento do Diadema Integra. O 
projeto tem como objetivo garantir a integração gra-
tuita do usuário do transporte municipal que precise 
acessar o sistema intermunicipal. Hoje o passageiro 
paga R$ 1,15 para realizar a integração nos termi-
nais Diadema e Piraporinha.

Segundo Filippi, por quase dois anos a prefeitura 
apresentou para o governo do Estado diversas pro-
postas a fim de que a cobrança fosse eliminada, dentre 
as quais o município assumir os custos de manuten-
ção dos terminais.

“A partir de 2017 foi paralisada a integração 
livre nos terminais. Assumi o compromisso na cam-
panha (de tirar as catracas), porque considerei que 
teria acordo com o governo do Estado, já que a pre-
feitura assumiria o que já havia feito antes para ter 
essa gratuidade: a limpeza, segurança e manutenção 
dos terminais. Com isso voltaríamos a ter um acordo 
que teve durante seis gestões. Seis prefeitos diferen-
tes. Não tenho dúvida  de que foi um veto político. 
Criaram mil dificuldades. Falei ‘eu pago a vocês’, mas 
mesmo assim negaram.”

Filippi afirmou que o Diadema Integra não é uma 
solução para as catracas, mas sim, uma denúncia de 
que o governo do Estado virou as costas para a cidade. 
“Vamos fazer o que está a nosso alcance, dentro das 
nossas limitações. Então, esse é o nosso compromisso 
com uma tarifa acessível, justa, que permita que as 
pessoas que mais precisam usem o transporte cole-
tivo. Vamos devolver o que o Estado tira na catraca. 
Espero que dentro de poucos meses, com o novo gov-
erno do Estado, possamos remover a barreira física 
mesmo, que são as catracas”, disse.

Vamos devolver o 
que o Estado tira na 
catraca. Espero que 
dentro de poucos 
meses, com o novo 
governo do Estado, 
possamos remover 
a barreira física 
mesmo, que são 
as catracas
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Cidade da Beleza
Secretária de Desenvolvimento, Patty Ferreira vaí às empresas 
saber demandas e apresentar incentivos concedidos pela cidade

A secretária de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho e vice-prefeita, Patty Ferreira, em entre-
vista ao Diário Regional, comemora os bons 
números de Diadema em relação à criação de vagas, 
bem como afirmou que luta para que o município 
volte a ser reconhecido como a Cidade da Beleza. 
Patty prima por conhecer todas as empresas, co-
mércios e indústrias pessoalmente. Para isso vai às 
ruas juntamente com sua equipe para conhecer as 
demandas dos empreendedores e empresários. Para 
a vice-prefeita, a Secretaria de Desenvolvimento tem 
o papel de ser articuladora da indústria, do comércio 
e dos serviços com outras secretarias. 

“A prefeitura passa por um momento de re-
conhecimento das empresas que estão na cidade. 
Muitas indústrias foram embora, mas ao mesmo 
tempo muitas pequenas empresas estão vindo para 
a cidade. Então, estamos indo pessoalmente nessas 
empresas, conversando, cadastrando, renovando 
cadastros; apresentando quais são os incentivos 

que a cidade oferece, mas, principalmente, nos 
apresentando e nos colocando à disposição para 
qualquer coisa que precisem. Faço questão de ir a 
todos os lugares, conhecer. Estamos ligando para 
as empresas para agendar um horário a fim de as 
visitarmos. Com isso vamos criando parâmetros 
para saber onde precisamos trabalhar. Para en-
tender às demandas.” 

. INCENTIVO ÀS EMPRESAS
A gestão José de Filippi fez modificações na Lei 

de Incentivo Fiscal estava vigente na cidade após 
assumir a prefeitura. Foram feitas adequações 
para oportunizar mais empresas e nichos. Dentro 
desses incentivos, que são de oito modalidades, 
167 empresas já foram beneficiadas, com total de 
renúncia fiscal de R$ 65,277 milhões. 

“Basicamente deixamos os incentivos mais 
abrangentes para algumas áreas estratégicas, como 
tecnologia e inovação; logística; cosméticos, in-

dústria de alimentação e indústria 
verde. Com isso, permitimos que 
todo investimento que empresa fizer 
ela pode receber de volta 50%. 

A outra coisa que estamos fazendo 
é incentivando as empresas a cadas
trarem sua frota na cidade, com isso, 
o município passa a arrecadar com 
IPVA e devolvemos parte para o con
tribuinte”, destaca.

Segundo a secretária, as mu
danças na Lei de Incentivo foram 
feitas pensando em empresas mais 
modernas, que não necessitam de 
muito espaço para se instalar. “Em 
Diadema temos muito problema de 
área. Então, focamos em empresas 
mais tecnológicas, que consigam 
usar o menor espaço possível, como 
as de tecnologia, startups, energia 
renovável.  Claro que a Lei de Incen
tivo pega as grandes indústrias que 
ainda estão instaladas aqui e que fa
zem parte da vocação da cidade. É um 
pensamento de construção de futuro 
de alternativas. Não dá para só ficar 
chorando o leite derramado. Temos 
de correr atrás de oportunidades 
para repor as vagas perdidas com a 
desindustrialização.”

. EMPREGA DIADEMA
Patty comemora os números posi

tivos do Emprega Diadema. Só neste 
ano foram cadastrados dentro do 
programa 20.600 currículos e 1.413 
vagas. Dos 5.079 currículos encami
nhados pelo Emprega Diadema, q ue 
entrevista, faz a seleção e indica para 
a melhor vaga, 952 foram aprovados. 

Dino Santos/PMD
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“Além disso, hoje estamos com saldo de 2.376 novos postos de tra-
balho em 2022, segundo o Caged, e de trabalhos formais chegamos em 
setembro a 86.549”, pontua Patty. 

. ECONOMIA SOLIDÁRIA
A secretaria implementou o Coopera Diadema, que está vinculado à di-

retoria da Economia Solidária e vem fazendo um trabalho de reorganização 
dos grupos. O programa fica dentro da Casa da Economia Solidária, que fun-
ciona também como incubadora de empreendimentos solidários. “Temos 
grupos de artesanato, dos motoboys, da área de cabelereiros, ambulantes. 
Então, estamos formando e formalizando, para que tenham todos os direi-
tos e garantias e fiquem mais tranquilos. Já atingimos 600 pessoas com a 
formação, as quais estão preparadas para iniciar o seu negócio.”

POLO DE COSMÉTICOS
Patty destaca que após assumir a pasta em março, a primeira providência 

foi requadrar o Polo de Cosméticos em APL (Arranjo Produtivo Local), a fim 
de unificar a indústria, o comércio e os serviços do setor. “Entendemos que 
trazendo todo esse universo dos cosméticos, conseguimos dar mais força 
para o polo. Inclusive, estive com um grupo da área de serviços, em que en-
contramos cabeleireiros, barbeiros, manicures, esteticistas, para poder ouvi-
los e trazer quais são as demandas, a fim de agregar a indústria e o comércio 
também.  Estamos falando de trazer novas tecnologias para as indústrias, 
mas também de aproximá-las  do prestador de serviços, de retomada das Fei-
ras de Cosméticos. Estamos com todo o gás nesse sentido. Os grupos já estão 
formados e estamos desenhando o que esperamos para o futuro, a fim de 
que possamos atrair novas indústrias, manter as que aqui e, então, agregar 
os serviços e o comércio para fomentar mais esse setor. Coloquei minha 
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equipe na rua para visitar os estabelecimentos de cosméticos e quero que Diadema 
volte a ser reconhecida como a cidade da beleza.”

Patty também ressalta que a secretaria pretende buscar expertise em outros 
eventos  do setor na preparação para a retomada das Feiras de Cosméticos na ci-
dade. “Para o próximo ano também vamos participar, quanto polo, de duas grandes 
feiras do setor, as quais serão importantes tanto para as empresas quanto para os 
profissionais do setor conhecerem novos produtos”, afirma.

. FESTIVAL GASTRONÔMICO
Outra ação para fomento da economia anunciado por Patty é o 1º Festival de 

Sabores de Diadema. “É um festival gastronômico que vamos fazer na cidade, jus-
tamente para estimular o comércio de alimentos e fazer com que a população con-
heça esses comércios. Conheça os pratos que esses comércios oferecem e para que 
esses estabelecimentos possam restabelecer a circulação pós-pandemia”, destacou.

Segundo a secretária, o festival contará com premiações não só para o co-
mércio, mas também para a população que votará. “Vamos fazer a junção da 
população com os estabelecimentos. De repente temos na cidade uma pes-
soa, por exemplo, que criou um hambúrguer gourmet super gostoso, mas 
que a população não conhece.”

O festival contará com três categorias: comida de boteco e lanches, self 
servisse e a lá carte. Para Patty, a campanha fará com que os diademenses 
conheçam os trabalhadores e os comércios, fortalecendo o segmento ali-
mentício do município.

. NOVIDADES PARA 2023
Entre os destaques da secretaria para o próximo ano para fomentar o comér-

cio está a implementação da moeda social em Diadema. A iniciativa, que objetiva 
estimular os pequenos negócios e fortalecer a economia local, já foi implementada 

com sucesso em cidades como em Maricá, Niterói  e Cabo Frio, to-
das no Rio de Janeiro.

A medida, que consta no Plano de Governo Participativo do 
prefeito José de Filippi Júnior, é o conceito de moeda própria, 
aceita somente no território de Diadema, para circulação das 
riquezas geradas na cidade. A moeda social será gerenciada pelo 
Banco Comunitário. 

“A moeda social visa o pagamento de benefícios e estimular a 
economia local. Vai circular dentro do município e assim fazer com 
que os pequenos empreendedores tenham recursos vindos dos 
próprios munícipes e que a gente não escoe nosso dinheiro, nossa 
moeda, para os municípios vizinhos. A ideia é fomentar, de fato, a 
economia da comunidade.”

Patty afirmou que para criação da moeda social em Diadema, 
uma equipe visitou as cidades onde a medida já é realidade, a fim 
de absorver experiência e adequá-la à realidade do município, para 
no momento em que for lançada seja, de fato assertiva. 

Segundo a secretária, o cronograma para implementação da 
moeda social já está bem avançado. “Quando falamos de moeda 
social, falamos daquele mercadinho, daquela padaria, do pet shop, 
da área de beleza que têm no bairro. Queremos levar a população a 
conhecer o pequeno negócio que está a seu redor.  Já está no radar. É 
para 2023, mas os detalhes ainda não posso divulgar”, afirma.

Outra novidade anunciada pela secretária é o lançamento da 
Revista de Atratividade de Diadema. “Já está no forno.  Vamos 
mostrar todo o material atrativo, que a cidade tem, como estar 
muito próxima do rodoanel, da Anchieta e da  Imigrantes, do Porto 
e do Aeroporto, de forma que possamos atrair empresas. Quere-
mos, vamos mostrar o que Diadema tem de uma forma alegre, 
verdadeira, mas responsável e transparente, para que a indústria, 
comércio, serviço que venha para Diadema saiba onde está se in-
stalando, e com quem pode contar.”  

DIADEMA
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Nova visão coloca pedestres e ciclistas 
como protagonistas da Mobilidade

Em uma cidade de 30 quilômetros quadrados e aproximadamente 450 
mil habitantes, conduzir a política de Mobilidade Urbana é um desafio. 
Ainda mais quando existe uma demanda crescente pela melhoria do 
sistema, com valorização de todos os atores do trânsito. A Secretaria de 
Mobilidade e Transportes de Diadema, conduzida por Osvaldo Misso, 
entendeu o tamanho da missão e tem liderado projetos estruturantes para 
fazer de Diadema um município onde todos são respeitados.

Osvaldo Misso é um dos quadros políticos mais icônicos de Diadema. 
Teve passagens por todos os governos do PT em Diadema, como secretário 
de Saúde, de Obras e chefe de Gabinete. Também teve passagens de 
destaque na Prefeitura de São Paulo, o que mostra a versatilidade aliada à 
competência para execução de políticas públicas.

O Plano Municipal de Mobilidade Urbana, aprovado em 2021 pela 
Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito José de Filippi Júnior, 
é um divisor de águas no modo como o município trata a mobilidade 
urbana local. As centenas de páginas que compõem o plano são 
conduzidas pelo conceito de respeito ao pedestre, ao ciclista e ao 
transporte coletivo, invertendo uma lógica de privilégio do carro que 
imperou nos últimos anos na cidade.

“Por anos, Diadema apostou no investimento do transporte individual 
e, comprovadamente, não trouxe resultados positivos. O trânsito piorou, 
a cidade parou no tempo com relação às ações mais modernas no mundo. 
Era preciso reverter a situação. E foi o que a Secretaria de Mobilidade e 
Transportes fez desde o começo da gestão do prefeito Filippi”, afirmou Misso.

Um dos eixos do Plano de Mobilidade Urbana é a construção de 
ciclofaixas e ciclovias pela cidade. Em menos de um ano, quase 20 
quilômetros de faixas exclusivas para as bicicletas foram instalados em 
Diadema. Até dezembro, o diademense terá 18.524 metros de linhas 
segregadas, que garantem segurança para quem pedala.

A cidade conta com as ciclofaixas na Avenida Ulysses Guimarães 
(6.940 m) e na Avenida Paranapanema (3.900 m), e está em obras a 
ciclofaixa na Avenida Casa Grande, que ao final terá 3.800 m. Duas 
outras ciclofaixas estão com os projetos concluídos, uma de 614 m na 
Avenida Marginal do Serraria, na Vila Socialista, e a segunda de 3.500 
m na Avenida Dom Pedro, no Conceição. O planejamento é ter 100 
quilômetros de ciclovias e ciclofaixas em Diadema.

Dentro da lógica de valorizar o pedestre, o ciclista e o transporte coletivo, 
melhorar o fluxo dos ônibus foi outra missão da Secretaria de Mobilidade 
e Transportes. Além da chegada de 35 novos ônibus, a pasta se dedicou 
a eliminar a integração tarifária cobrada pelo Governo do Estado nos 
terminais Diadema e Piraporinha.

Mesmo com diversas propostas levadas ao Governo do Estado e recusas 
sucessivas, o governo Filippi, por meio da Secretaria de Mobilidade e 
Transportes, encontrou uma solução para driblar o veto político do Palácio dos 
Bandeirantes à proposta de Diadema de acabar com a integração.

O Diadema Integra consiste em reembolsar o usuário que pagar pela tarifa 
de integração, por meio do Cartão SOU. Será mais um benefício para quem 
tem o Cartão SOU - um deles, aliás, é o congelamento da tarifa por quatro 
anos consecutivos.

“O projeto Diadema Integra vai revolucionar o transporte coletivo em 
Diadema, beneficiar milhares de usuários que rodam no nosso sistema e que 
fazem a baldeação para linhas intermunicipais nos nossos terminais”, destacou.

Secretaria comandada por  Osvaldo 
Misso valoriza transporte  coletivo, cria 
ciclofaixas e ciclovias e transforma o 
tráfego da cidade mais amigável

Parabéns Diadema pelos 63 anos
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Oftalmologia Especializada

 Hospital-dia 

Rua Graciosa, 61 - Centro - Diadema/SP 
(em frente à Praça da Moça) 

Tel.: (11) 4056-1133  / WhatsApp: 9-4485-0397

www.clinicadeolhosdiadema.com.br  
 e-mail: atendimento@clinicadeolhosdiadema.com.br  
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Saúde mais humana 
A área da saúde foi duramente impactada pela 

covid-19. Passados mais de dois anos do início da 
pandemia, os sistemas de saúde ainda enfrentam 
desafios significativos na prestação de serviços es-
senciais. Nesta entrevista exclusiva ao Diário Re-
gional, a secretária de Saúde de Diadema, Rejane 
Calixto, fez um balanço dos avanços do setor neste 
último ano, falou sobre a construção do novo com-
plexo de saúde que dará lugar ao Hospital Municipal 
e sobre a situação financeira da pasta. 

No primeiro ano de gestão foi feita a reorga-
nização do sistema de saúde. Neste segundo ano, 
quais avanços destaca?

De modo geral, o destaque deste ano foi a reto-
mada dos atendimentos. Em 2021, tivemos a pan-
demia da covid-19 e o desafio de vacinar toda a po-
pulação de Diadema. Paralelo a isso, aproveitamos o 
momento para fazer a reorganização do sistema, re-
visão dos contratos e organização do abastecimento 
da rede. Já em 2022, mesmo com as duas ondas da 
pandemia, foi possível avançar em várias frentes, 
recuperar prédios públicos como as UBSs e o prédio 
do SAMU; retomar a oferta de exames e pequenas 

cirurgias, avançar na implementação de novos recur-
sos tecnológicos nas unidades, investir na qualificação 
e reposição das equipes, além de implementar novos 
serviços, como o SAD (Serviço de Atenção Domiciliar). 

Como está a situação financeira da pasta?
Importante ressaltar que, em Diadema, o orça-

mento da Saúde é superior ao porcentual mínimo 
constitucional em investimento no setor e que, de 
acordo com a necessidade, são aportados recursos 
complementares para o cumprimento das ações, 
prova de que a Prefeitura de Diadema investe e 
prioriza a Saúde. O município também reforça a 
necessidade de União e Estado aumentarem a par-
ticipação no financiamento do SUS (Sistema Único 
de Saúde), a fim de atender as necessidades de 
saúde da população e assim oferecer aos usuários 
serviço de qualidade.

Qual balanço a sra. faz da Estratégia de 
Saúde da Família e da  Atenção Básica?

Quando assumimos a gestão, encontramos um 
cenário na Atenção Básica bem complicado, com 
prédios sujos e deteriorados, equipamentos obsoletos 

Rejane Calixto garante que, com gestão eficaz e acolhedora, 
é  possível revolucionar a saúde pública de Diadema

O novo Hospital 
Municipal vai 
funcionar onde hoje 
está instalado o Paço 
Municipal, na Rua 
Almirante Barroso, 
no Centro. O projeto 
de readequação do 
espaço está em fase 
avançada de discussão, 
e a expectativa é de 
que a licitação para a 
construção seja 
aberta no primeiro 
trimestre de 2023

e sem manutenção preventiva, equipes 
incompletas e sem capacitações, além de 
desabastecimento de medicamentos.

Após esse diagnóstico inicial, nossa 
primeira medida foi investir na reestrutu-
ração da Atenção Básica e criamos o Pro-
grama UBS Nota 10. Com ele, mesmo com 
o desafio do atendimento dos casos de sín-
dromes respiratórias decorrentes da pan-
demia da covid-19, conseguimos avançar 
na reestruturação, tanto nas questões es-
truturais como também nas relacionadas 
às equipes. No início da gestão, definimos, 
de forma coletiva, com a participação dos 
trabalhadores e usuários, as diretrizes 
municipais para a Atenção Básica.

Estamos comprometidos em seguir 
nesse caminho de tornar a Atenção Bási-
ca cada vez mais acessível, acolhedora e 
humana para ofertar o atendimento de 
qualidade que a população de Diadema 
precisa e merece.
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Como está o andamento do Programa UBS Nota 10? 
Quantas unidades já foram beneficiadas e quais devem pas-
sar a integrar o programa nos próximos meses?

O Programa UBS Nota 10 engloba, como o nome já diz, 10 
itens de melhorias, que envolvem desde reforço na equipe, 
abastecimento de remédios e insumos, vigilância patrimonial 
por vi deomonitoramento 24h, melhorias do espaço físico e pa
dronização visual, manutenção preventiva dos equipamentos, 
contratação de equipe de higiene e limpeza, treinamento e sensi
bilização das equipes para a garantia de um atendimento de quali
dade, rede de informatização, tanto em equipamentos como em 
conectividade e implementação de dispositivos que possibilitem a 
prática de teleatendimento e teleconsulta. Muitas dessas melho
rias já estão disponíveis em todas as unidades, como a vigilância 
patrimonial, as equipes de limpeza e até mesmo os equipamentos 
como tablets que possibilitam o teleatendimento.

Em relação à revitalização da estrutura física, nós já concluí
mos e entregamos as melhorias em 11 das 20 Unidades Básicas de 
Saúde, ou seja, já superamos a marca de 50% das unidades contem
pladas. As equipes seguem trabalhando em ritmo acelerado para 
entregar em dezembro a UBS Canhema. As obras tiveram início no 
dia 11 de novembro, com a reforma do telhado e após finalizada 
essa reforma, começam as intervenções no interior da Unidade, 
como pintura, padronização visual, manutenção corretiva e pre
ventiva. Porém, ain da este ano devemos começar as obras de ou
tras unidades, como a UBS Eldorado, por exemplo.

Na gestão ante rior, munícipes tinham de se deslocar 
para ou tros municípios a fim de fazer exames simples, 
como ultrassom. Como está a situação das unidades quan-
to a equipamentos? 

Realmente encontramos uma situação muito difícil quando 
chegamos, com exames simples interrompidos e sendo feitos 
exclusivamente em serviços fora da cidade. Conseguimos reto
mar essa oferta dos exames mais simples dentro do território 
municipal. Um exemplo é que desde o final de 2018 Diadema 
não tinha mais a oferta de ultrassonografia de rotina. Em março 
deste ano, por exemplo, passamos a fazer exames de ultrassom 
obstétrico em quatro Unidades Básicas de Saúde, sendo que elas 
são polos para as demais unidades da rede.

Outra conquista neste ano foi o início da operação do novo 
tomógrafo do Hospital Municipal de Diadema. Já foram mais de 
2,5 mil exames diagnósticos realizados. Há poucos meses, adquiri
mos também um novo aparelho BERA que avalia a integridade 
funcional do nervo auditivo e determinar se há ou não um distúr
bio na audição e seu grau. As mamografias também foram reto
madas nessa gestão. Em outubro agora, retornamos os exames de 
Ecocardiograma infantil, fetal e adulto. Ainda em novembro estava 
previsto o retorno de exames no Quarteirão da Saúde como ul
trassom de ma ma, dopller vascular, abdômen, pélvico, transvagi
nal, urinário, exames cardiológicos como Holter, teste ergomé
trico e MAPA, entre outros.

Há fila de espera para cirurgias? Em caso positivo, 
para quais cirurgias e o números de pessoas no aguardo?

Por conta da covid19, parte dos procedimentos eletivos, ou 
seja, considerados não urgentes, foi adiada durante a pandemia. 
Desde o início, o município tem adotado diversas estratégias para 
a gestão da fila de espera e otimização dos recursos, como aten

continua ä

dimento às demandas prioritárias e solicitações sistemáticas à Se
cretaria Estadual de Saúde para ampliação das cotas ofertadas nos 
serviços referenciados, uma vez que nem todos os procedimentos 
cirúrgicos precisam ser realizados na esfera municipal, uma vez 
que o SUS funciona em níveis de atenção e que existem pactuações 
regionais, de média e alta complexidade, que direciona o paciente 
via regulação da CROSS, para realizar exames e cirurgias em outros 
locais da região metropolitana.

 Medida importante tomada nos últimos dias foi a descen-
tralização da dispensação de medicamentos psicotrópicos.

Sim, essa medida que entrou em vigor no início do mês de 
novembro busca facilitar o acesso da população ao medica
mento psicotrópico, na medida que o usuário que precisa deste 
medicamento não tem mais que se deslocar até o Quarteirão 
da Saúde e pode retirar mais perto da sua casa, na sua UBS de 
referência. Porém, não é só. A descentralização da dispensação 
de medicamentos psicotrópicos é resultado direto do inves
timento que fizemos este ano na Assistência Farmacêutica 
contratando novos profissionais para completar as equipes 
em todos as Unidades Básicas do município e ou tros serviços. 
Com isso, vamos poder avançar no cuidado ofertado à popula
ção, tornando o atendimento mais humanizado e mais quali
ficado já que o farmacêutico poderá atuar de maneira educa
tiva conscientizando os munícipes acerca do uso correto dos 
medicamentos, suas reações adversas e efeitos colaterais, o que 
também vai garantir mais segurança e efetividade no uso dos 
medicamentos, entre outros benefícios. 

Feliz Aniversário
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Outra questão levantada pelos munícipes se 
refere ao atendimento no Quarteirão da Saúde: 
falta de médicos, demora no atendimento, en
tre outros. Quais medidas foram tomadas para 
sanar essas reclamações? 

O município possui demanda reprimida para al-
guns exames e consultas com especialistas, ainda 
represadas durante o período de pandemia da co-
vid-19. Com o avanço da vacinação contra a covid-19 
e melhora da situação epidemiológica da cidade, a 
Administração iniciou o retorno gradativo do aten-
dimento em março de 2022. De lá para cá, também 
foram feitos investimentos na aquisição de novos 
equipamentos e as equipes foram reforçadas com 
chamada de novos profissionais aprovados no concur-
so e também por contratação tanto no CEMED, que é 
o Centro de Especialidades Municipal, como no CEO 
(Centro de Especialidades Odontológica).

Nosso desafio é recuperar o tempo que a popula-
ção ficou sem acesso a esses serviços e trabalhar para 
reorganizar a demanda, classificando risco e aten-
dendo primeiro os casos mais prioritários. Nossas 
equipes estão concentradas nesse processo e já foram 
elaborados protocolos para subsidiar a rede básica nos 
encaminhamentos para a rede especializada. 

A Unidade Lucy Montoro foi entregue na nossa 
gestão e tem atendido a população de Diadema e 
da região do ABC na área de reabilitação e, recente-
mente, fizemos no CEMED o primeiro mutirão 
oftalmológico, em parceria com a Secretaria de Edu-
cação, para avaliar crianças da rede municipal, den-
tro do escopo do Programa Lentes do Saber. Ainda 
em dezembro, vamos realizar o segundo mutirão de 
avaliação das crianças.

Como está o projeto do complexo de saúde que 
será construído no centro para dar fim ao pro
blema do Hospital Municipal?

Boa pergunta! Um dos nossos principais desa-
fios é qualificar a rede de Urgência e Emergência de 
Diadema, sendo que a construção do novo hospital 
tem papel de destaque. Este ano, trabalhamos junto 
com o prefeito José de Filippi Jr, a equipe do Paço e 
consultores externos no desenvolvimento do projeto 
básico do hospital. Já foram definidos, por exemplo, 
questões como o número de leitos, distribuição dos 
serviços nos andares, entre outros detalhes. O novo 
Hospital Municipal vai funcionar onde hoje está 
instalado o Paço Municipal, na Rua Almirante Bar-
roso, no Centro. O projeto de readequação do espaço 
está em fase avançada de discussão, e a expectativa 

é de que a licitação para a construção seja aberta no 
primeiro trimestre de 2023. A estimativa da gestão é 
que a obra tenha duração de três anos. Serão 200 lei-
tos à disposição da população.

Paralela à construção deste novo hospital, a propos-
ta é construir o futuro Hospital de Urgência, que ficará 
também na região central de Diadema, com outros 80 
leitos, que será a principal porta de entrada para os ca-
sos de urgência. Outro ponto dessa reestruturação é a 
transformação do Pronto Socorro Central, hoje insta-
lado ao lado do Quarteirão da Saúde, na UPA Centro.

Entre os equipamentos dos bairros, a reforma da 
UPA Paineiras, na região Norte, que será reclassifica-
da para o porte 3 (atualmente é de porte 2), que pode 
ter de 13 a 20 leitos de observação e capaci dade de 
atender até 450 pacientes por dia. No Eldorado, 
será construída uma UPA. Outra unidade ficará no 
Piraporinha, à medida em que o atual Hospital Mu-
nicipal (HMD) for desativado.

Ao final da reorganização da Urgência e 
Emergência, Diadema terá dois grandes equipa-
mentos de Saúde – HM e HU, três UPAs (Pai neiras, 
Eldorado e Piraporinha), o Quarteirão da Saúde 
para atendimento especializado e 20 UBSs (Uni-
dades Básicas de Saúde).

ä continuação

A EDUCAÇÃO ADVENTISTA PARABENIZA OA EDUCAÇÃO ADVENTISTA PARABENIZA OA EDUCAÇÃO ADVENTISTA PARABENIZA OA EDUCAÇÃO ADVENTISTA PARABENIZA OA EDUCAÇÃO ADVENTISTA PARABENIZA OA EDUCAÇÃO ADVENTISTA PARABENIZA O 
MUNICÍPIO DE DIADEMA PELOS 63 ANOS!MUNICÍPIO DE DIADEMA PELOS 63 ANOS!MUNICÍPIO DE DIADEMA PELOS 63 ANOS!MUNICÍPIO DE DIADEMA PELOS 63 ANOS!MUNICÍPIO DE DIADEMA PELOS 63 ANOS!MUNICÍPIO DE DIADEMA PELOS 63 ANOS!

Encontre uma 
unidade perto 

de você!



8 de dezembro de 2022

Mais educação
“Fazer a horta foi muito legal, porque a gente 

aprendeu sobre o ciclo da vida, a gente plantou, 
cuidou, colheu e agora vamos comer. É um mo-
mento de união e muito mais legal do que só 
aprender dentro da sala, com a lousa.” A fala 
empolgada foi da estudante do 3º ano da Emeb 
Professora Zilda Gomes dos Reis de Almeida, Es-
ter da Silva Oliveira, 9 anos, que participou da 
colheita da horta que existe na escola. O cultivo 
de hortas nas unidades de ensino faz parte do 
macrocampo meio ambiente do programa de 
ensino integral Mais Educação, que atende 3.200 
estudantes da rede municipal.

Essa foi a primeira colheita desde que a horta 
da Emeb Zilda Gomes foi reativada, após dois 
anos sem cultivo em decorrência da pandemia 
de covid-19. Os quatro canteiros, cheios de alfa-
ce, foram cultivados por 100 estudantes de 7 a 9 
anos e as verduras colhidas foram plantadas em 
agosto. “Depois dessa colheita, vamos dar um 
tempo para os canteiros descansarem e logo em 
seguida começamos com o novo plantio”, expli-
cou a articuladora do programa Mais Educação 
da escola, Socorro Lins.

Entre as crianças, o entusiasmo com a colhei-
ta era enorme. Depois de vários dias cuidando 
dos canteiros, tirando os matinhos que aparece-
ram, regando, chegou a hora tão esperada de 
colher o produto de tanta dedicação. “Acho que 
foi muito legal. A gente pode aprender na prática 
o ciclo da vida”, afirmou o estudante do 3º ano 
Breno Anselmo Hilário da Silva, 9 anos. Para 
Ana Clara de Jesus, que tem 7 anos e está no 2º 
ano, a parte mais legal foi colher as alfaces. Já 
Elisa Fernandes Kerr, estudante do 2º ano e que 
também tem 7 anos, o aprendizado foi que não 
se pode pisar nas plantas.

Educadora do macrocampo meio ambiente 
do programa Mais Educação, Patrícia Fialho 
Roggério explicou que a horta é um verdadeiro 
sucesso entre os estudantes. “Eles sempre per-
guntam quando a gente vai. Realmente gostam e 
se interessam”, afirmou. “Para muitos deles, essa 
é a única oportunidade de algum contato com 
a natureza”, destacou. Amanda Barros Moita, 
ou tra educadora do programa, destaca que ne-
nhuma das crianças tem medo de mexer com a 
terra ou de algum bichinho. “Se apropriaram do 

espaço e se sentiram em casa.”
Para a diretora da escola, Elcina Moraes, o tra-

balho com a horta por meio do programa Mais 
Educação é muito rico e significativo. “A partici-
pação das crianças é sempre muito empolgada. 
Elas puderam ver as sementes germinar, crescer, 
aprenderam que é preciso cuidar, regar. Tudo 
isso é muito importante e o trabalho Mais Edu-
cação é de se tirar o chapéu”, elogiou. Depois da 
colheita, a alface colhida foi servida no almoço 
para todas as crianças. “É um programa de edu-
cação ambiental, mas também de educação nu-
tricional”, destacou Socorro.

Dino Santos/PMD

Breno Anselmo Hilário da Silva, 9 anos
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Cetro: uma clínica a altura de Diadema
O sonho do ortopedista Hilton Vargas Lutfi de vir para a cidade se 
realizou ao adquirir a tradicional clínica, que tem mais de 30 anos

O médico ortopedista Hilton Vargas Lutfi acaba de 
realizar um de seus maiores objetivos, abrir uma clíni
ca ortopédica em Diadema. O especialista adquiriu a 
tradicional clínica especializada em ortopedia e trau
matologia Cetro, com mais de 30 anos na cidade.

“Diadema sempre esteve comigo a minha vida in
teira. Vinha almoçar aqui todos os finais de semana. 
Principalmente aos domingos. Meus melhores ami
gos têm negócios aqui. Então, quero ser mais um para 
o time de Diadema. Quero continuar crescer junto 
com a cidade”, afirma o especialista, ao destacar o po
tencial econômico do município.

Lutfi trouxe para a unidade a expertise da família. 
“Começamos com meu pai, que tem a Clínica Orto
pédica Brooklin, que fica em Santo Amaro, desde 
1978. Depois foi montada uma sede em Interlagos. 
Então, desde 1978 trabalhamos com ortopedia. 
Sempre tive vontade de vir para Diadema. Surgiu a 
oportunidade aqui da Cetro, uma clínica renomada 
na região, com 30 anos de ortopedia.  Com a possi
bilidade da venda, comecei a estudar a aquisição. Pela 
reputação e pelos médicos que trabalhavam aqui, que 

sempre foram referências na área, resolvi assumir a 
empresa”, destaca.

O especialista conta que seus amigos sempre des
tacaram muito o potencial da cidade, bem como a 
carência de um serviço especializado em ortopedia 
em Diadema. Em 2010, por pouco o especialista não 
realizou o sonho de abrir sua clínica no município. 
“Na época, quase viemos para cá com a Unimed 
Paulistana. Só que quando fomos montar a clínica a 
Unimed Paulistana quebrou e decidimos aguardar a 
oportunidade certa.  Entretanto, sempre namorei Di
adema. Além da Cetro, que na época os proprietários 
não tinham interesse em vender, vi alguns terrenos, 
mas nenhum me entusiasmou. Porém, quando é para 
acontecer, acontece.”

Lutfi afirma que quando soube que a Cetro tinha 
encerrado o atendimento na cidade começou uma 
procura frenática pelos aos antigos proprietários. 
“Fiquei sabendo que a clínica ia fechar. Vim aqui, es
tava tudo fechado e ninguém tinha o telefone dos 
sócios. Fiquei à procura deles até que me acharam. 
Os sócios contrataram uma empresa para oferecer o 

negócio. Recebi a informação e não 
deu dois segundos liguei. Disse: ‘não 
quero que vocês falem com mais 
ninguém, porque essa clínica é para 
ser minha e estou procurando vocês 
há três meses’.”

. EXPERIÊNCIA
Apesar da vida profissional cor-

rida – Lutfi tem outra clínica no Mo-
rumbi, a Ojén, e é diretor-clínico de 
um grupo do Rio de Janeiro, que está 
adquirindo algumas clínicas em São 
Paulo – o médico escolheu pessoal-
mente a equipe que integra a Cetro. 
“Toda nossa equipe de fisioterapia 
trouxemos da clínica do meu pai. 
Então, há 40 anos, praticamente, é 
a mesma equipe. Logicamente que 
vaise renovando. É um pessoal mui-
to especializado em reabilitação. 
Lá, atendíamos bastante pacientes 
de Diadema. Falavam que a fisiote-
rapia daqui não era tão boa como a 
da (clínica) Brooklin.  Trouxemos 
o modelo que está dando certo há 
44 anos e a qualidade que Diadema 

merece. Um povo trabalhador merece 
ter essa qualidade”, ressalta.
Para o ortopedista, o paciente é o cen-
tro de tudo. “Falo que não podemos ver 
o paciente como algo que vamos ganhar 
dinheiro em cima. Nunca isso. O pa-
ciente é uma pessoa que tem suas dores 
e precisa ser tratado com todo carinho 
como se fosse nossos pais.”

A Cetro Diadema oferece atendimen-
to especializado em mão, joelho, coluna; 
pé, ombro, cotovelo; fraturas em geral, 
atendimento infantil, exame de imagem 
e fisioterapia. Porém, novidades vêm por 
aí.  Dentro em breve a gama de serviços 
oferecidos pela Cetro contará com equipe 
de ultrassom pélvica, RPG e acupuntura.

“Estamos buscando também trazer te-
rapia por ondas de choque, que é super at-
ual, para casos de tendinite e de esporão, 
a famosa fascite plantar. Esperamos dar 
para Diadema tudo que ela merece. Uma 
ortopedia de qualidade, em que o paciente 
é o centro de tudo”, destaca Lutfi

Serviço – A Cetro fica localizada 
na Rua Silvio Donini, 140 – Centro. 
Mais informações pelos telefones 
4056-1938/4056-2161 e pelo Whats-
App 11 96259-9121.

Angelica Richter
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Balanço do último ano
• A pasta deu continuidade aos Programas: Escola 

Bem Cuidada; Diadema de Dandara e Piatã; EJA na 
Comunidade; Mais Educação; Adolescente Aprendiz; 
Escola que protege; Lentes do Saber e o Quarteirão 
da Educação, referência em equipamento que une 
educação, cultura e esportes, localizado no Bairro 
Promissão, região de grande vulnerabilidade social.

• O programa Escola Bem Cuidada tem permitido 
que a própria escola possa fazer pequenas reformas, 
adquirir equipamentos, fazer passeios pedagógicos 
com os estudantes, entre outras coisas, se mos
trando muito eficaz e conta com a participação da 
comunidade escolar nas decisões e fiscalização. O 
investimento em 2021 foi de R$ 9 milhões (100% 
das cozinhas reformadas) e o de 2022 – cerca de 14,5 
milhões (intervenções focadas em segurança, elétrica, 
serralheria, hidráulica, reforma de banheiros e cobe-
rturas de entrada; 100% das unidades realizaram a 
desratização, desinsetização e limpeza de caixa d’água; 
troca / recarga de extintores, bem como adequação de 
combate a incêndio como iluminação de emergência e 
mangueiras de incêndio).

• A aquisição do imóvel da Avenida Alda permitiu 
implementar no local uma escola que hoje acolhe a 
EMEB Quintanilha enquanto se constrói o Quar
teirão da Educação e teremos ainda um Centro de 
Formação de Professores, uma Biblioteca e a nova 

sede da Secretaria de Educação que integrarão o 
Centro de Formação Prof.ª Lisete Arelaro.

• Outra aquisição importante foi o Galpão da Rua 
Ulisses Guimarães que já está sendo utilizado como 
almoxarifado da Educação em substituição ao atual 
que é em prédio alugado e abrigará também a frota 
de Ônibus Escolares, Caminhões e Furgões.

• A renovação da frota de veículos da educação 
com 20 ônibus escolares, 5 Vans, 9 carros de passeio, 
2 caminhões e 2 furgões foi necessária para atender 
a toda logística de transporte de estudantes, profis
sionais da educação e materiais.

• Visando garantir as condições de permanência 
na escola, foram adquiridos mais de 80 mil livros, 
mobiliários escolares, parques infantis para 42 uni
dades, computadores, tablets, uniformes escolares, 
mochilas, entre tantos outros itens que fazem a dife
rença como, por exemplo, a alimentação escolar.

• O principal investimento foi em pessoal com a 
contratação de cozinheiras, motoristas, agente de 
apoio educacional, agente de apoio administrativo, 
zeladores e professores.

• Uma conquista em nível nacional da categoria 
dos professores foi a definição da jornada de traba
lho que contempla 1/3 da sua carga horária para for
mação e organização de plano de aulas, avaliação de 
tarefas, entre outras ações o que está sendo garan
tido aos educadores da rede municipal de Diadema 

Quando assumiu a Secretaria de 
Educação, Ana Lucia Sanches já sabia 
o tamanho do desafio que encontraria 
pela frente. Passados quase dois anos 
desde à frente da pasta, a secretária 
afirma que já foram investidos R$ 22 
milhões nas melhorias das unidades 
de ensino por meio do programa 
Escola Bem Cuidada. Destaca, 
ainda, a construção do Quarteirão 
da Educação e o monitoramento 
dos índices de alfabetização e 
do conhecimento matemático. 
Acompanhe os principais pontos da 
entrevista concedida ao 
Diário Regional.

com investimento anual na ordem de aproximada
mente R$ 30 milhões.  

Complexo da Educação
• Está sendo construído o primeiro Quarteirão da 

Educação no bairro Promissão, com previsão de tér
mino das obras em meados de 2024.

• O equipamento terá total de 25 mil m² de área 
construída, com 22 salas de aulas, biblioteca, sala de 
leitura, piscina, teatro, área administrativa, praça de 
convivência.

• O Quarteirão prospecta a concepção em ambi
entes capazes de acolher  as capacidades cognitivas, 

Educação de qualidade

continua ä

O Centro de Formação 
Carlos Kopcak faz parte da 
política de Educação Integral 
de Diadema. É um espaço 
pensado sobretudo para a 
juventude, com a missão de 
apoiar o jovem diademense 
no seu projeto de vida

Divulgação/PMD
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Juntos, vamos construir uma 
sociedade mais próspera.

Vamos celebrar mais um ano 
dessa grande caminhada, 
homenageando as pessoas 
e as instituições que, 
diariamente, fazem Diadema  
ainda melhor.

Queremos, cada vez mais, 
fazer parte dessa história  
e contribuir para  
o desenvolvimento local. 
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espaciais, sensoriais, e experimentais mais amplas, como direito 
pleno, visando à ampliação dos tempos e espaços e oportuni-
dades educativas como estratégia para o desenvolvimento cogni-
tivo dos estudantes. Busca também ampliar o universo cultural, 
esportivo e ambiental como caminho para uma melhor qualidade 
da educação e desenvolver a compreensão da cidade como ter-
ritório educativo. 

Educação de Jovens e Adultos
• A EJA de Diadema é desenvolvida em 15 escolas municipais 

com salas de EJA I e EJA II. 
• Durante este ano desenvolvemos o EJA Mais, que se trata de 

cursos formativos relacionados ao mundo do trabalho durante as 
aulas regulares. Professores da EJA realizam formação na Funda-
ção Florestan Fernandes e planejam na escola a abordagem dos 
temas para os estudantes. Ao final de cada semestre o estudante 
recebe um certificado da formação. A ação visa contribuir para a 
diminuição da evasão do estudante na EJA e estimular condições 
de geração de renda e/ou acesso ao mundo do trabalho.

• Os itinerários formativos que acontecem atualmente nas es-
colas são: Mundo do Trabalho e Empreendedorismo e Alfabetiza-
ção Digital: Introdução à Informática.

• Atualmente 10 das 15 escolas aderiram ao programa que 
atende aproximadamente 500 estudantes.

• Há também outras iniciativas como o projeto: EJA na Co-
munidade.

• Este ano o trabalho da EJA se destacou na cidade com a for-
mação dos Grêmios Estudantis em cada escola; o projeto Aulas 
Passeios, em que todas as escolas puderam assistir espetáculos 
teatrais e exposições culturais tanto para prestigiar espaços e ar-
tistas locais de Diadema como das cidades vizinhas.

• As escolas com EJA foram contempladas com o programa 
Leiturando, disponibilizando acervo literário com temáticas e li
vros voltados ao público jovem e adulto, além de Saraus e encon-
tros formativos realizados pela Secretaria Municipal de Educação 
culminando na realização do projeto Estudantes Autores da EJA 
onde cada escola produziu seu livro de narrativas escritas pelos 
próprios estudantes nas escolas.

• Houve também uma formação direcionada aos coordena-
dores pedagógicos da modalidade visando organização e siste-
matização das orientações e demandas específicas da EJA, tais 
como planejamento mensal, acompanhamento e busca ativa dos 
estudantes matriculados e qualificação dos préconselhos com 
menção de notas e devolutivas aos estudantes sobre seu desen-
volvimento escolar.

Centro Carlos Kopcak 
•  O imóvel da Rua Manoel da Nóbrega possibilitou a imple-

mentação do Centro de Formação e Educação Integral  Carlos 
Kopcak, que abriga vários projetos voltados aos adolescentes e 
jovens da cidade.

•  O Centro de Formação Carlos Kopcak faz parte da política 
de Educação Integral de Diadema. Traz o conceito de “espaço 

continua ä
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maker”, num ambiente moderno e criativo. Com uma 
equipe multidisciplinar na gestão de projetos, nossos 
estudantes e a comunidade serão impulsionados a 
aprender fazendo, utilizando criatividade e protago
nismo, num espaço colaborativo, sustentável e inven
tivo. É um espaço pensado sobretudo para a juven
tude, com a missão de apoiar o jovem diademense no 
seu projeto de vida. 

Plano de Desenvolvimento da 
Educação Diademense
• Após o lançamento do PDE Diademense e do iní

cio das ações nas Unidades Escolares, monitoramos 
a aprendizagem dos estudantes trimestralmente, 
acompanhando a evolução na alfabetização e conhe
cimento matemático.

• Na semana de 7 a 11 de novembro foi aplicada a 
prova Diadema de saída e estamos realizando a tabu
lação dos dados para apresentar os resultados alcan
çados durante este ano.

Capacitação dos professores
• Realizamos formações em horário de trabalho 

pedagógico coletivo (HTPC) com os professores de 
todos os segmentos (Ensino Fundamental, Educação 
Infantil e Educação de Jovens e Adultos) e também 
para os professores de diferentes áreas do conhe
cimento: Arte e Educação Física, também realizamos 
cursos por livre adesão fora do horário de trabalho 
como o “Pró Letramento” e o “Documentação Pe
dagógica e Planejamento na Educação Infantil”.

• Os professores dos programas Diadema de Dan
dara e Piatã, Aprender Mais e Grupo de Recomposição 
de Aprendizagem também recebem formação especí
fica semanalmente para realização das propostas com 
os estudantes.

• Outra ação realizada de formação continuada 
foram as paradas pedagógicas para os professores 
que atuam nas escolas de Educação Infantil com 
trocas de experiências entre as escolas da rede di
reta e conveniada.

Programa Escola Aberta
• O Programa Escola Aberta tem como objetivo 

contribuir para o fortalecimento dos vínculos co
munitários, da identificação e articulação das po
tencialidades do território escolar e do sentimento 
de pertencimento da comunidade, a partir de ações 
desenvolvidas pelo poder público e a sociedade civil, 
organizadas coletivamente ou pela ação individual de 
multiplicadores de saberes populares e comunitários. 
São realizadas oficinas de alfabetização e letramento 
matemático, com atividades lúdicas, nas quais as 
crianças possam ter contato com propostas de cons
trução do Sistema de Escrita e Alfabética (SEA) e ex
plorar as relações existentes entre os jogos matemáti
cos e as resoluções de problemas.

Lentes do Saber e Leiturando
• Lentes do Saber: A ação é resultado do empe

nho coordenado entre as Secretarias de Educação 
e Saúde. O intuito é detectar e prevenir os diversos 
problemas oculares que possam impactar o desem
penho dos estudantes na sua rotina escolar. O pro
jeto beneficiará cerca de 14 mil estudantes, por meio 
da triagem, exames e oferta de óculos gratuitos para 
os que necessitarem.

•  Leiturando: Durante este ano, as Unidades Es
colares receberam um novo acervo de livros para o 
trabalho literário com os estudantes. Os coordena
dores pedagógicos da rede de Diadema e os profes
sores do Ensino Fundamental receberam formação 
sobre sequência de leitura e para o ano de 2023 
implementamos em todas as escolas a ação da bi
blioteca circulante, onde os estudantes da creche à 
EJA levarão para casa, semanalmente, livros para 
realizar a leitura com seus familiares.

Programa Diadema de Dandara e Piatã
• Os objetivos dos programas são formar 

e sensibilizar o corpo docente para conhe
cer, entender e trabalhar no âmbito escolar a 
história e a cultura afrobrasileira, africana e 
indígena, identificando e corrigindo estereóti
pos e preconceitos;

• Auxiliar e valorizar os estudantes de identi
dade negra e/ou indígena, com orgulho do seu per
tencimento étnicoracial;

• Ressignificar práticas, marcas e estereótipos 
racistas, excludentes, violento e opressores, anti
negro, no cotidiano escolar a partir do conceito de 
branquitude e privilégios;

• Refletir sobre as subjetividades negras e o forta
lecimento de suas identidades; 

• Efetivação da lei 10639/03 que estabelece a 
obri gatoriedade do ensino de história e cultura afro
brasileira e indígena na educação básica.

Diadema qualifica atendimento em creches
A Secretaria de Educação de Diadema 

promoveu a troca do mobiliário das creches 
da rede municipal de ensino. As 18 unidades 
da rede direta foram contempladas com a 
substituição de mesas e cadeiras das salas 
de aula e dos refeitórios. O investimento da 
administração municipal foi de R$ 400,5 mil, 
beneficiando 3.270 alunos de zero a 3 anos.

De acordo com a coordenadora do setor 
de compras e orçamento da Secretaria de 
Educação, Eliane Martinez, as trocas foram 
realizadas após levantamento feito pela 
pasta e identificação das necessidades de 
cada unidade. “Nas salas de aula, são cadeiras 
e mesas menores, mais apropriadas para 
crianças de 2 e 3 anos”, explicou. Já nos 
refeitórios, saem as mesas compridas e com 
bancos e entram conjuntos pequenos, de 
quatro lugares. “Isso favorece a socialização, o 
contato entre as crianças, é mais próximo do 
que ocorre nos ambientes fora da 
escola”, completou.

Diretora da EMEB Tarsila do Amaral, no 
Bairro Eldorado, Ruth Guimarães afirmou 
que as trocas, além de darem mais conforto 
e autonomia para os estudantes que têm 
menos dificuldade para se sentar e levantar em 

cadeiras e mesas adequadas aos seus tamanhos, 
também há aumento da segurança. “Justamente 
por essa facilidade de movimento existem menos 
riscos de queda, por exemplo”, completou.

Na unidade, há muitos anos não havia 
substituição do mobiliário. “Móveis menores 
são um exemplo da priorização da primeiríssima 
infância na rede”, afirmou a gestora, há 25 anos 
atuando na mesma unidade educacional. Na 
EMEB Tarsila do Amaral, serão beneficiadas 142 
crianças de 0 a 3 anos, sendo 30 do berçário, 48 
do minigrupo e 68 do maternal.
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ACE completa 50 anos
Presidente da Associação Comercial e 
Empresarial de Diadema, José Roberto 
Malheiro, diz que é motivo de muito 
orgulho fazer parte dos 50 anos da ACE, 
“uma associação comprometida com o 
desenvolvimento dos empresários da cidade”. 

A Waelzholz Brasmetal sente muito orgulho 

em fazer parte da história de Diadema. 

Estamos há quase meio século crescendo 

juntos e contribuindo para o desenvolvimento 

social e econômico do munícipio. Nós, quanto 

empresa, buscamos contribuir com iniciativas  

que possibilitem que Diadema se destaque 

cada vez mais no  cenário da sustentabilidade, 

fazendo nossa parte e fortalecendo ações de 

responsabilidade social.

São 63 anos de conquistas, fazendo a diferença 

na vida das pessoas!

Parabéns Diadema!

Rua Goias, 501 - Diadema, São Paulo   Tel.: +55 11 4070-9500  www.waelzholz.com
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Um jantar para associados e convidados 
marcou os 50 anos de atividade da Associação 
Comercial e Empresarial de Diadema (ACE).  O 
evento  ocorreu no restaurante Chácara Grill, na 
Chácara Três Irmãos, no centro, e contou com 
a apresentação musical do tenor Jorge Durian, 
famoso por seu repertório de músicas clássicas, 
principalmente italianas. 

O evento reuniu, também, alguns dos presiden
tes e diretores, que já estiveram à frente da Asso
ciação. Para completar a noite, a história da ACE foi 
contada com depoimentos em um telão. 

De acordo com o presidente da ACE Di
adema, José Roberto Malheiro,  é motivo de 
muito orgulho fazer parte dos 50 anos da 
ACE, uma associação comprometida com o de
senvolvimento dos empresários da cidade.  
Malheiro afirmou que exerce uma função de ex

O presidente da ACE Diadema, José Roberto Ma
lheiro, afirmou que uma das metas da entidade é 
implementar postos nos centros comerciais do mu
nicípio, a fim de dar mais visibilidade à entidade.

“Diadema cresceu muito e hoje conta com vários 
centros comerciais, como o do Eldorado e do Ser
raria. Nosso objetivo é aproximar a associação dos 
comerciantes dessas regiões e apresentar os serviços 
que disponibilizamos. Temos parceria com o Sebrae, 
que oferece cursos de capacitação, bem como os ser
viços da Jucesp”, destacou.

Malheiro afirmou que está confiante que em 
2023 o cenário econômico vai melhorar, após o im

trema responsabilidade uma vez que, além de dar 
sequência e honrar os esforços dos antecessores, é 
preciso também inovar e trazer melhorias para os 
negócios dos associados. “Graças a Deus, temos ob
tido muito êxito na nossa gestão”, pontuou.

A viceprefeita e secretária de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, Patty Ferreira, destacou a 
importância da ACE para o município, não só como 
uma entidade séria e comprometida, com também 
pelos serviços que presta aos associados. “É motivo 
de alegria poder comemorar os 50 anos da ACE e ver 
que pessoas importantes como o Malheiro e a Vera 
(Lucia Rocha, vice-presidente Adm/MKT), que, assim 
como as diretorias anteriores, dedicam seu tempo 
para, do jeito deles, ajudar o município”, disse.

Nestes 50 anos, a ACE comemora não só o ani
versário, mas também avanços importantes neste 
período, como a construção da sede própria – um 

Divulgação

É motivo de alegria 
poder comemorar 
os 50 anos da ACE 
e ver que pessoas 
importantes como o 
Malheiro e a Vera, 
que, assim como as 
diretorias anteriores, 
dedicam seu tempo 
para ajudar o 
município

prédio de seis andares que, além de abrigar toda a 
estrutura, também aloca o 37º Escritório Regional 
da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), 
posto do Sebrae e, ainda, uma agência do Sicredi. 

O comprometimento e as ações direcionadas 
ao desenvolvimento empresarial fizeram com que 
a ACE Dia dema crescesse ano após ano. A associa
ção foi fundada no dia 20 de novembro de 1972 e, 
passados 50 anos de serviços prestados aos com
erciantes e empresários no município, tem atual
mente em seu banco de dados cerca de 1 mil as
sociados, tornandose assim referência no apoio e 
na evolução do empresariado local.  “Passamos por 
momentos de dificuldades, principalmente durante 
a pandemia do covid19, entre 2020 e 2021, mas 
conseguimos superar com inteligência e ações afir
mativas”, ressaltou Malheiro.

Por Wilson de Sá especial para o Diário Regional

ä continuação

Vice-prefeita e secretária de Desenvolvimento 
Ecômico, Patty Ferreira

Meta da ACE é montar postos nos centros comerciais do município
pacto destes dois anos de pandemia de covid19. 
Para fomentar o comércio da região, a associação 
já tem projetos preparados para as principais da
tas, como Dia das Mães, dos Pais e dos Namorados, 
além das festas de fim de ano.

“Para este ano vamos trabalhar o institucional 
mesmo. Queremos, por meio de campanhas, fideli
zar o comprador em Diadema. A população não cos
tuma comprar nos comércios da cidade. Queremos 
que o diademense prestigie Diadema e não vá fazer 
compras nos municípios vizinhos. Ganha Diadema, 
os comerciantes e a própria po pulação, porque fo
menta a economia”, ressaltou. 

SOCIAL .  Este ano a ACE vai reforçar a campanha 
‘Natal Solidário: Sua Fome me Incomoda’, da Prefeitu
ra de Diadema. A expectativa é que a arrecadação ga
nhe impulso e amplie a participação de comerciantes 
no combate à fome, em socorro às pessoas em situa
ção de vulnerabilidade social neste fim de ano.

“Como presidente da ACE, incentivo os comer
ciantes a aderir, colocando seu comércio à disposição 
para ser um ponto de arrecadação de alimentos. Jun
tos podemos ir longe para uma Diadema melhor, 
com ações que amenizem a dor do próximo. Procure 
a ACE Diadema e faça do comércio um ponto de ar
recadação”, afirmou Malheiro.
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Já Fui Mandioca
Stelvio Mazza: “buscamos no ciclo do 
planeta a embalagem mais perfeita 
que existe, a casca de uma fruta”

Potes de sorvete que se dissolvem em 20 dias. Embalagens biodegradáveis produ-
zidas com fécula de mandioca brava que viram terra, que vira mandioca e que vira bio-
embalagem novamente,  infinitamente. Essa é a tecnologia inédita desenvolvida pela 
empresa Já Fui Mandioca, com sede em Diadema, a qual tem à frente Stelvio Mazza.

Segundo o empresário, a Já Fui Mandioca se inspirou na natureza para criar a embala-
gem mais perfeita que existe. ““Se você for pensar, é a casca de uma fruta, que embala o 
produto no tempo que é necessário, nem mais e nem menos. Quando você joga a casca 
fora, na verdade não é fora. É insumo para uma nova fruta ou para uma nova planta e está 
de acordo completamente com o ciclo da economia circular, que é o ciclo do planeta Terra.

continua ä
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Nos inspiramos nesse ciclo para buscar embalagens 
de consumo imediato. Acreditamos que para você 
tomar um sorvete que vai derreter em menos de 
30 minutos, não faz o menor sentido usar um pote 
que vai demorar mais de 400 anos para se decom
por. Então, as embalagens de uso único, de consu
mo imediato, para alimentação que são nosso foco. 
Achamos que há materiais mais interessantes e mais 
inteligentes para esse tipo de aplicação”, destaca. 

Mazza afirma que a Já Fui Mandioca é uma 
empresa de tecnologia e não de embalagens, como 
muitos pensam. Segundo o fundador da startup, a 
embalagem é só uma forma de entregar o conceito 
e solução ambiental encontrados pela empresa. 
“Aqui, tentamos o tempo todo criar embalagens de 
impacto positivo e não uma embalagem que fosse 
menos pior para o meio ambiente. Então, fomos 
buscar em várias etapas do ciclo de vida, desde a 
produção até o descarte, vários benefícios para o 
meio ambiente e para sociedade.”

Segundo Mazza, a escolha da mandioca tem 
vários motivos. Primeiro pelo aspecto social, já que 
normalmente quem planta são pequenos agricul
tores e agricultura familiar. Segundo porque geral
mente é policultura e não monocultura, benefician

do a questão ambiental. “A mandioca é distribuída 
em todo lugar do mundo e principalmente em to
dos os cantos do Brasil, o que é positivo também. 
Usamos a fécula de mandioca brava, que é um tipo 
que não serve para alimentação e um insumo alta
mente usado em indústrias têxteis e de adesivos. É 
a única raiz, o único amido que tem propriedades 
físicas e químicas que nos possibilita fazer o nosso 
processo, que é totalmente novo. Então, é a única 
que pode fazer a mágica acontecer”, ressalta.

O empresário afirma que, além do desafio de 
mercado, a principal dificuldade é que estão cri
ando um produto que ninguém nunca fez e, com 
isso, não há maquinário específico, nem processo 
já estabelecido.  “Se fôssemos construir um carro, 
por exemplo, há anos de benchmark, várias empre
sas para se basear, especialistas, maquinário. Para 
fazer bioembalagem de mandioca não tem. Então, 
basicamente, estamos inventando um novo pro
cesso para o futuro. Estamos muito semelhantes 
ao plástico em 1920, 1940. Todo mundo sabia que 
era legal, mas ainda demorou muito para escalar.” 

Em relação ao mercado, para o empresário o 
maior desafio é os consumidores não entenderem a 
diferença de seu produto para outro biodegradável. 

Divulgação

Acreditamos que 
para você tomar 
um sorvete que vai 
derreter em menos 
de 30 minutos, não 
faz o menor sentido 
usar um pote que 
vai demorar mais 
de 400 anos para se 
decompor

Segundo Mazza, hoje sustentabilidade virou “sus
tentablablabilidade”, já que muitos produtos vêm 
sob o rótulo de biodegradável, ecológico, mas mui
tas vezes não são nada disso. 

“Para nós, um material mais inteligente não é 
aquele que gera menos lixo, mas aquele que não 
gera lixo. Se formos pensar em economia circular, 
temos a mandioca, que vira bioembalagem, que 
vira terra, que vira mandioca, bioembalagem, terra 
e assim infinitamente. Inclusive, em alguns clientes 
fazemos a logística reversa. Levamos esses produ
tos para compostagem, que depois é vendido como 
fertilizante. Ou seja, volta para economia como um 
novo produto. Essa é importância da nossa diferen
ciação. As pessoas perguntam se o produto é reciclá
vel. Não. Não precisa ser. Pode ser compostável.”

O destaque da produção da Já Fui Mandioca 
é a linha de potes de sorvete, chamada de pote
cos, os quais viram adubo em, no máximo, 15 a 
20 dias quando deixado, por exemplo, no jardim 
sob a água da chuva. “Os potecos estão com acei
tação muito bacana no mercado. Nossa linha de 
delivery, também, restaurantes e sorveterias pro
curam bastante, mas com certeza o destaque fica 
com os potecos.”

ä continuação



Greentech Brasil 
aposta na biodiversidade 
brasileira e no fomento 
da bioeconomia local

A multinacional Greentech, empresa francesa 
pioneira em biotecnologia vegetal, elegeu Diadema 
para construir sua primeira fábrica fora da Europa, 
dentro do conhecido Polo de Cosméticos da cidade. 
A sede, que foi inaugurada em 2021, recebeu 
investimento de EUR 1 milhão (cerca de R$ 7 milhões) 
e abriu 50 postos de trabalho diretos. 

continua ä
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Segundo Damien Lamquet, CEO Brasil da 
Greentech, o Polo de Cosméticos foi um dos pontos 
que fizeram a empresa optar por Diadema. “Primei-
ro foi a localização. A cidade fica perto das rodovias 
e ao lado de São Paulo. Em segundo, a infraestru-
tura e o acolhimento que recebemos da Prefeitura 
de Diadema, além do custo, que é um pouco mais 
baixo que outros lugares”, pontua. 

Para Lamquet, uma das vantagens de estar no 
polo é a proximidade comercial com as demais in-
dústrias. “Já atendíamos várias empresas do setor 
de cosméticos, mas (a localização) aumenta a ca-
pacidade de integrar a cadeia e pensar em proje-
tos junto com os outros clientes, além de fomen-
tar mais um grupo de trabalho tanto para o ABC 
quanto para o setor. Tudo isso foi bem importante 
na hora de escolher Diadema.”

A Greentech está no Brasil desde 2016 e, segun-
do o CEO, a ideia principal era investir localmente. 
“Na verdade, tínhamos três pontos estratégicos 
para a produção no Brasil. Primeiro, o Brasil é um 
dos maiores mercados de cosméticos do mundo. 
Então, viemos, primeiro para nos aproximarmos 
de nossos clientes de fora e conquistar clientes que 
são nacionais, mas com tamanho global, como o 
Boticário e a Natura. Segundo ponto, buscar uma 
produção local, porque quando olhamos nossos 
concorrentes, hoje a maioria trabalha com impor-
tações e com distribuição no Brasil e vimos uma 
vantagem de poder contribuir ativamente com a 
bioeconomia e, obviamente, devolver ingredien-

tes a partir da biodiversidade brasileira, O terceiro 
ponto da nossa vinda para o Brasil foi aumentar a 
cadeia de fornecimento integrado e sustentável de 
vários biomas do Brasil”, destaca. 

. PRODUTOS
A pesquisa da biodiversidade brasileira permi-

tiu à Greentech desenvolver ingredientes que con-
centram todo o potencial dos biomas brasileiros.  
A multinacional produz três tipos de insumos, 
basicamente: produtos superconcetrados que 
servem de base para outros, extratos vegetais e 
bioativos. “Trabalhamos com algumas bases de 
produtos mais comuns. Ou seja, produzimos in-
sumos superconcentrados, que não são produtos 
acabados. Produzimos extratos vegetais. Extraí-
mos uma molécula ativa de alguma planta, que 
vai entrar, por exemplo, na composição de um 
xampu, de um creme. O terceiro produto, que na 
verdade é nosso carro-chefe, são os bioativos.  O 
que são bioativos? É um produto em que extraio 
a molécula bioativa de uma ou várias plantas com 
uma tecnologia adequada e comprovo a bioativi-
dade dessa molécula sobre a pele e o cabelo.”

Lamquet destaca que hoje a empresa tem um 
produto 100% brasileiro, que provém da extra-
ção da casca de Ziziphus joazeiro, árvore nativa 
do norte do brasil. “Fizemos um trabalho de 
pesquisa e desenvolvimento durante dois anos, 
para mostrar que o produto tem efeito anticas-
pa, além de regular o equilíbrio da microbiota do 
couro cabeludo. Isso, por exemplo, entra na com-
posição de xampus anticaspa e vem, na verdade, 

competir diretamente com produtos 100% sin-
téticos, que não têm efeito prolongado”, ressalta.

. BIOECONOMIA
A atuação da Greentech vai muito além da busca 

por matéria-prima na natureza. A empresa prima 
por trabalhar com as comunidades, a fim de agregar 
valor e capacitar o pessoal do campo e, assim, ter um 
impacto real na bioeconomia local.  “Nosso negócio 
não é uma relação transacional apenas. Buscamos 
fortalecer e desenvolver a economia local. Já esta-
mos trabalhando com as comunidades. Nosso ob-
jetivo não é comprar matéria-prima, mas treinar 
o pessoal do campo e investir na região, para que 
aos poucos consigamos repassar parte disso para 
o agregado proveniente da extração diretamente 
para o campo. Hoje, por exemplo, temos projeto no 
cerrado, onde estamos trabalhando com a comuni-
dade para fazer a extração da casca do juazeiro, bem 
como a moagem e a secagem. Então, estamos repas-
sando várias etapas para o campo, a fim de agregar 
valor e capacitar o pessoal da região e, assim, ter um 
impacto real na bioeconomia.” 

O mesmo tipo de parceria está em prospecção 
junto à Prefeitura de Diadema. Segundo Lamquet, 
estão sendo discutidos projetos de impacto que vão 
beneficiar tanto a produção da empresa, quanto as 
comunidades de Diadema.  “Queremos trazer plan-
tas que estamos colhendo na Amazônia, no Cerrado 
e na Caatinga para a mata atlântica e trabalhar jun-
to com a prefeitura para beneficiar vários ramos de 
atividades. Com isso, pretendemos integrar ao pro-
jeto outros parceiros do ramo de Cosméticos.” 

Reprodução Greentech

ä continuação
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O mercado imobiliário do ABC fechou o primeiro semestre com cresci-
mento no número de lançamentos e vendas de habitações novas, e a expec-
tativa é de que encerre este ano com o melhor desempenho desde 2019, em 
um cenário de resiliência, apesar dos juros mais altos e dos ainda elevados 
custos de insumos na construção.

Pesquisa divulgada pela Associação de Construtores, Imobiliárias e Admi-
nistradoras do ABC (ACIGABC), com base em dados do Sindi-
cato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), mostra que o total 
de lançamentos na região cresceu 27,5% no primeiro semestre 
em relação ao mesmo período de 2021, para 2.233 unidades.

Na mesma comparação, as vendas de imóveis residenciais 
novos avançaram 40,1% no ABC, para 2.187 unidades (veja 
gráfico), sinalizando que a crise no setor imobiliário – que 
começou em 2015 e foi agravada pela pandemia de covid-19 – 
está finalmente se dissipando.

. BOM MOMENTO
A recuperação da atividade econômica explica o bom momen-

to do mercado imobiliário. O Produto Interno Bruto (PIB) do país 
cresceu 0,4% no terceiro trimestre em comparação aos três meses 
imediatamente anteriores – quinta alta consecutiva nesse indica-
dor – e, no acumulado de 12 meses encerrados em setembro, o 
avanço é de 3,0%. Na mesma comparação, o PIB da construção 
civil avançou 1,1% e 8,8%, respectivamente.

Além disso, a pandemia mudou a relação das pessoas com suas 
casas. Muitas empresas mantiveram o home office mesmo depois 

do arrefecimento da crise sanitária, o que aumentou a 
procura por imóveis com escritório.

“O setor imobiliário do ABC segue aquecido, apesar de 
crises recentes, como a pandemia de covid-19 e a guerra 
na Ucrânia. O empresariado demonstrou confiança para 
lançar mais empreendimentos e obteve excelente resposta 
dos clientes, que continuam adquirindo imóveis para mo-
radia ou investimento e proteção financeira”, comentou à 
época da divulgação dos dados o presidente da ACIGABC, 
Milton Bigucci Júnior.

O levantamento revela ainda que este ano tem sido 
melhor para o segmento econômico. Do total de imóveis 
novos vendidos no ABC no primeiro semestre, 82% con-
centraram-se na faixa até dois dormitórios, 60% custa-
ram entre R$ 230 mil e R$ 500 mil, e 42% tinham de 45 
m² a 65 m².

Em termos financeiros, as vendas subiram 34% no 
primeiro semestre contra o mesmo período do ano passado, para R$ 829 mil-
hões. Como o setor lançou mais do que vendeu, a oferta de imóveis no região 
saltou em junho deste ano para 3.008 unidades, contra 1.244 no mesmo mês de 
2021.

O bom momento do mercado imobiliário refletiu-se no nível de emprego da con-
strução civil. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
do Ministério do Trabalho, o setor criou 5.192 postos de trabalho com carteira as-
sinada no ABC de janeiro a outubro deste ano, alta de 13,1% no estoque de vagas.

Para 2023, as perspectivas são otimistas. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da 
Silva anunciou a volta do programa Minha Casa, Minha Vida – o que, no entender 
do mercado imobiliário, deve favorecer construtoras que atuam no segmento de 
mais baixa renda, por conta da retomada de projetos de moradia popular.

Além disso, o setor projeta inflação mais baixa e menor pressão dos custos de 
insumos, o que deve favorecer alguma recomposição das margens das constru-
toras. Prevê ainda o início de movimento de queda na Selic a partir do segundo 
semestre de 2023, tornando os financiamentos mais baratos.

Otimismo e resiliência
Mercado imobiliário do ABC  deve fechar 
2022 com  crescimento em vendas e 
lançamentos, apesar do cenário desafiador

Cleide Carvalho
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Vendas de imóveis residenciais novos no ABC

Fonte: Associação de Construtores, Imobiliárias e Administradoras do ABC (ACIGABC)
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Modernização 
e transparência
Josa Queiroz deixa a presidência 
do Legislativo Municipal este 
mês. “Concluímos o processo de 
modernização e hoje a Câmara 
de Diadema tem autonomia 
enquanto instituição”

Prestação de serviços nas áreas de :
• Sinalização e Operação de Trânsito

• Controle Eletrônico  de Tráfego 
• Construção Civil  
• Monitorização

• Iluminação

RUA GONZAGA, 184 - OSWALDO CRUZ 
 SÃO CAETANO DO SUL / SP

Fone: (11) 2629-5582 / 4227-2315

Parabéns Diadema pelo 
aniversário de 63 anos
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O vereador Josemundo Queiroz, o Josa (PT), está 
finalizando este mês seu mandato como presidente 
da Câmara de Diadema. Quando assumiu o posto, 
Josa assumiu, também, o compromisso de moder
nizar e valorizar o Legislativo Municipal quanto 
insti   t ui ção. Para o parlamentar, dois anos são pouco 
tempo para fazer grandes mudanças. Porém, sempre 
afirmou que pretendia construir legados para que os 
próximos presidentes pudessem partir de outro pata
mar. Nesse sentido, o petista cumpriu sua promessa.

“A primeira providência à frente da Câmara foi 
procurar honrar os compromissos que havia assumi
do, que era de fazer a reforma administrativa na Casa, 
para que, de fato, os problemas que vinham sendo 
sucessivamente constatados por meio de aponta
mentos do Tribunal de Contas e do Ministério Pú
blico não ocorressem mais. Procuramos dar maior 
transparência aos atos da Câmara e, consequente
mente, fazer um conjunto de ações que possibilitas
sem que a Casa saísse da inércia que estava e pudesse 
estar enquadrada em procedimentos administrati
vos de modernização. Então, concluímos o processo 
de modernização e hoje a Câmara de Diadema tem 
autonomia enquanto instituição”, destaca.

. VEREANÇA
Como vereador, Josa prima pela apresentação 

de projetos que dialogam com a garantia de direitos 
dos seres humanos, incluídos os animais. “Nossos 
projetos procuram dialogar com algum segmento 
ou necessidade que a população de Diadema tenha. 
Fazer projeto só por fazer do ponto de vista numéri
co, acredito que não resolve a situação das pessoas. 
Porém, quando fazemos um projeto com políticas 
permanentes, sim”, pontua. 

Em 2021, o petista conseguiu aprovar mais de 40 
projetos de lei, todos que dialogam e têm interface. 
Porém, Josa não foge de proposituras polêmicas. “Me 
orgulho muito do projeto que deu título de Patrono 
da Educação de Diadema a Paulo Freire. Estabele
cemos um diálogo muito interessante na sociedade, 
demonstrando o quanto, de fato, precisamos investir 
na educação. Outro projeto meu, também polêmico, 
foi a concessão do título de Cidadão Diademense ao 
professor Fernando Haddad.”

Josa também tem forte atuação na cultura da ci
dade, como a regulamentação das batalhas de rua e 
a lei que implementou a Semana “Patativa do As
saré”. “Porém, avalio que o projeto mais simbólico que 
aprovamos na cultura, no ano passado, foi a criação, 
durante as Festas Juninas, do Encontro de Quadri
lhas, resgatando uma cultura que estava abandonada 
e acabou contribuindo, de certa maneira, para que a 
prefeitura realizasse este ano a maior Festa Junina da 

história da cidade, com encontro de quadrilhas, de co
munidades, com premiação, shows e festas.”

Outro importante projeto de Josa é o que obriga 
os locais que compram ferros velhos a dar destina
ção ao material que é adquirido. “Temos visto que 
bocadelobo, portão, muito material desse tipo tem 
sido roubado e levado para esses ferrosvelhos, que 
acabam servindo de receptadores”, afirma.

Este ano, entre os vários projetos de auto
ria de Josa, dois que tratam da violência contra 
a mulher viraram lei. A Lei Municipal nº 4.279, 
de 4 de Julho de 2022 institui a obrigatoriedade 
da participação de homens, autores de violência 
doméstica e familiar, em grupos de educação, re
flexão e responsabilização de seus atos. 

“Também aprovamos em Diadema um projeto de 
lei que visa impedir o ingresso de agressores de mu
lheres, crianças e adolescentes no serviço público mu
nicipal. Nós homens precisamos nos unir cada vez 
mais com as mulheres e, juntos, lutarmos pelo fim 
da violência. Quando uma mulher sofre violência, 
toda sociedade é responsável e precisamos enfren
tar essa situação com seriedade e não apenas com 
palavras”, destaca.

Ainda este ano, Josa também teve aprovado 
projeto proposto em parceria do vereador Jerry 
Bolsas, o qual versa sobre o direito dos animais. 
A propositura que virou lei determina a inclusão 
de conteúdos sobre direitos de animais e proteção 
animal no programa curricular ou extracurricular 
das escolas públicas municipais.

“Quando propomos que o abandono de animais 
seja tratado na grade curricular é começar a investir 
no processo de conscientização, já que, infelizmente, 
essa prática tem sido cada vez mais constante aqui no 
nosso município. Nada mais importante do que inclu
irmos na grade curricular, trazendo as crianças para 
perto, fazendo do processo de cons¬cientização desde 
pequeno, um processo que seja de garantia dos direi
tos dos animais em Diadema”, destaca.

. AGENDA 2030
Sob gestão de Josa,  a Câmara, juntamente com 

a prefeitura, aderiu este ano à Agenda 2030, plano 
de metas e ações da Organização das Nações Uni
das voltado ao desenvolvimento sustentável. Em 
cerimônia realizada no mês de setembro, os che
fes do Executivo e Legislativo municipais assinaram 
carta na qual se comprometem com os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável que compõem a 
agenda, entre os quais a erradicação da pobreza e da 
fome, a redução das desigualdades e o combate às 
emissões associadas às mudanças climáticas.

“A Agenda 2030 é uma orientação da ONU para 
elaboração de políticas públicas e articuladas que ge
rem desenvolvimento econômico sustentável. Nesse 
sentido, Diadema não poderia ficar de fora”, disse o 
presidente da Câmara, Josa Queiroz. “É de grande 
importância alinhar tecnologia, sustentabilidade e 
desenvolvimento local com a participação de nossas 
universidades, para construir um futuro melhor”, 
complementou.

A Câmara e sua história
Para contar a história da Câmara de Diadema 

é preciso lembrar da história da emancipação da 
cidade. Antes distrito de São Bernardo, os habitantes 
de Diadema deram início ao surgimento de um 
novo município em reunião feita em 28 de fevereiro 
de 1958, na sede do Esporte Clube Vila Conceição. 
Nessa data, o professor Evandro Caiaffa Esquivel  
relatou aso moradores  os benefícios que a região 
teria com a criação de uma nova cidade.

Na década de 50, o ABC se beneficiou com o 
surgimento das indústrias automobilísticas. São 
Caetano e São Bernardo do Campo receberam as 
primeiras montadoras de veículos do país e Diadema 
acompanhou esse processo, atraindo empresas de 
autopeças. A procura por emprego na cidade fez 
com que a população saltasse de 3.023 para 12.038 
habitantes, entre 1950 e 1960. Isso aumentou a 
demanda por serviços públicos, que não eram feitos a 
contento pela Prefeitura de São Bernardo.

O plebiscito que decidiu a emancipação de Diadema 

ocorreu em 25 de dezembro de 1958. A primeira eleição 
do município foi realizada em 3 de outubro de 1959, e teve 
como prefeito eleito Evandro Caiaffa Esquivel, com 683 
votos. Os nove primeiros vereadores, de um total de 45 
candidatos, foram: Giutaro Tanaka, Gustavo Sonnewend 
Neto, Bernardo Chuster, Pedro Falaschi, e Durvalino 
Romualdo de Souza pelo PTN; Sebastião Fernandes de 
Oliveira, Antonio Carlos de Freitas Martins, Rubens de 
Oliveira e João de Almeida pelo PSP. 

Os eleitos tomaram posse em 1º de janeiro de 1960, 
no salão da residência de Manoel Amaral Júnior, na rua 
Manoel da Nóbrega, 222. O local permaneceu como 
sede do Legislativo diademense até 1966, quando suas 
instalações foram transferidas para a avenida Antonio 
Piranga, 298.  Em 7 de setembro de 1976, nova mudança: 
a Câmara transferiuse para a Praça Presidente Castelo 
Branco, 186, 2º andar, também no Centro. Em julho 
de 1993, a Câmara foi instalada em sua atual sede, na 
avenida Antonio Piranga, 474,  cujo prédio foi adquirido 
pela prefeitura em 2002,  por R$ 2 milhões.
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Casa Beth Lobo
Trinta e um anos como 

referência  à mulher em 
situação de violência 

em  Diadema
O Centro de Referência à Mulher em Situação de Violên-

cia – Casa Beth Lobo oferece, há 31 anos, apoio, orientação 
e acompanhamento às mulheres em situação de ameaça ou 
violação de direitos em Diadema. O projeto, que ficou entre 
os 20 vencedores do Prêmio Objetivos do Desenvolvimento 
do Milênio, presta atendimento psicossocial e orientação 
jurídica, e tem como objetivo reduzir os danos e prevenir 
a repetição de situações que violam os direitos da mulher. 

24 anos 
na cidade!

Todo mundo tem uma história 
linda para contar...

Parabéns 
Diadema, 

63 anos!

 Rua Manoel da Nobrega, 712
Centro - Diadema
 Fone: 4057-8220

Estrada do Rufino, 735 
Serraria – Diadema / SP

 Fone: 4118-4350

Av. Fábio Eduardo Ramos 
Esquível, 620 - Centro - Diadema

Fone: 4043-3915
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Não há justificativa 
para violência contra a 
mulher. Portanto, a 
culpa por quaisquer 
violências de gênero 
sofridas nunca é nossa

Divulgação

“Compreendemos que desenvolver o fortaleci
mento e autonomia das mulheres é uma das ações pri
mordiais para que alcancemos uma sociedade livre das 
opressões e da desigualdade de gênero.  É perceptível 
que a atuação da Casa Beth Lobo no município tem 
impactos efetivos no enfrentamento da violência de 
gênero, inclusive, destacamos que nunca houve femi
nicídio entre as mulheres atendidas pelo serviço em 
todos esses anos da Casa Beth Lobo”, afirma Amanda 
Pankararu, que está à frente da Casa.

Segundo Amanda, o serviço nesses 31 anos já 
passou por diversos impactos, tanto de desmonte 
quanto de fortalecimento da política para as mul

heres. Com isso, o número de mulheres atendidas 
também teve significativas variações. “Nesses 31 
anos, a estimativa é de que foram realizados cerca de 
25 mil atendimentos. Atualmente, acompanhamos 
uma média de 115 mulheres por mês.”

O Centro foi inaugurado no dia 11 de maio de 
1991, como resultado da mobilização coletiva e rei
vindicações dos movimentos sociais. A construção de 
uma política pública com objetivo de responder as de
mandas das mulheres em Diadema nasceu no bojo de 
um projeto sociopolítico que tinha o compromisso de 
construir diretrizes de ações em diversas áreas e isso se 
deu em uma gestão do PT, em conjunto com os movi
mentos de mulheres e movimentos feministas.

“Na ocasião da elaboração da Lei Orgânica do 
Município a emenda popular dos direitos da mulher 
foi referendada e aprovada estabelecendo a criação 
da Coordenadoria Municipal da Mulher, que entre 
as suas atribuições destacava a política de combate 
à violência contra mulher. A coordenadoria era vin
culada ao gabinete do prefeito, com autonomia ad
ministrativa e financeira na sua atuação, com a fun
ção de gerenciar a Casa de Apoio a Mulher Vítima de 
Violência. Sendo assim, a prefeitura e o movimento 
passaram a procurar um espaço adequado no centro 
da cidade, assim como realizaram estudos para esta
belecer o funcionamento, critério de atendimento e o 
nome da casa. Diante da morte da socióloga e ativista 

Elisabeth de Souza Lobo Garcia em 15/03/1991 e seu 
histórico de luta sugeriram que o nome do serviço 
homenageasse essa referência”, explica.

 Amanda, que atua na política de assistência social 
há nove anos, afirma que constantemente a demanda 
de violência contra mulher está imbricada como uma 
das expressões da questão social.  “Como a violência 
contra mulher é resultado da desigualdade de gêne
ro gerada por uma construção social que naturaliza 
a servidão feminina e a dominação aos homens, as 
mulheres que buscam o serviço apresentam cons
trangimento e vergonha por se identificarem enquan
to vítimas; medo de morrer; preocupação dos prejuízos 
gerados pela violência aos filhos e ou familiares; receio 
sobre os impactos socioeconômicos; impunidade do 
agressor, entre outros.”

A coordenadora, que se identifica com a luta con
tra a violência de gênero, afirma que como o enfrenta
mento da violência contra mulher é atravessada pelos 
fatores estruturais, os casos que apresentam supe
ração da violência, mesmo que momentaneamente, 
são sempre marcantes.  “Não há justificativa para vio
lência contra mulher. Portanto, a culpa por quaisquer 
violências de gênero sofridas nunca é nossa. Essa 
violência é complexa e mantida estruturalmente, 
por isso busquem atendimento especializado, pois o 
apoio profissional poderá ser um caminho para a su
peração da violência”, pontua.
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Museu de Arte Popular

Atualmente o MAP 
conta com acervo de 
aproximadamente 
700 obras entre  
pinturas, xilogravuras, 
esculturas, cerâmicas, 
objetos e um 
grande presépio

Um centro automotivo 



Krichinak: “minha vida seria ir falando de mais e mais 
obras, pois muitas me trazem nova possibilidade de olhar”

José Aparecido Krichinak está à frente do 
Museu de Arte Popular (MAP), que comple-
tou 15 anos. Inaugurado em 28 de outubro de 
2007, o equipamento foi idealizado pelo artis-
ta plástico Ricardo Amadasi, então assessor de 
Artes Visuais da Secult. O projeto foi contem-
plado pelo Ministério da Cultura (Minc) no 
Programa Cultura, iniciando suas atividades 
como Ponto de Cultura. 

O acervo do MAP tem obras de mais de 
uma centena de artistas de Minas Gerais, 
Bahia, Pernambuco, Ceará, dentre outros. 
Atualmente o MAP conta com acervo de 
aproximadamente 700 obras entre pinturas, 
xilogravuras, esculturas, cerâmicas e objetos 
e um grande presépio.

“Também temos em nosso acervo obras de ar-
tistas de Diadema, outros do ABCD e Estado de 
São Paulo. Para citar alguns dos principais nomes 
podemos falar de Mestre Jerônimo (xilogravura) 
J.Borges (xilogravura) Costa Leite (xilogravura); 
Waldomiro de Deus (pintura) Cipriano (pintura) 
João Cândido (pintura); Zézinha (cerâmica) João 
Alves (cerâmica) Noemisia (cerâmica) Louco Filho 
(escultura madeira) Otávio Bahia (escultura em 
madeira) Beto Rasta (objetos), além de muitos 
ou tros. Destaque também para Virso de Vecchi 
(presépio)”, afirma Krichinak.

Formado em Ciências Sociais pela Funda-
ção Santo André e especialização em Políticas 
e Gestão Cultural, José Aparecido ressaltou a 
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relevância da existência de um museu de arte em 
uma cidade, na medida em que cria um espaço per-
manente de acesso as artes plásticas e visuais, bem 
como estabelece um ambiente de formação cultural 
e de diálogo permanente com o universo da imagi-
nação e da criação artística.

“Diadema, em particular, teve a oportunidade 
de constituir O MAP, um museu de arte ligado à 
arte e à cultura popular. Esse fato tem a importân-
cia de ser uma arte muito ligada a própria vida co-
munitária, o que é uma característica da cidade. 
Diadema tem sua população em grande número 
formada por migrantes, que por esta razão se en-
cantam e se emocionam com suas lembranças e 
vivências. O contato com a arte popular resgata 
uma parte significativa de sua cultura de origem. 
Por incrível que parece são poucos no Brasil os 
museus dedicados a arte e a cultura popular, neste 
sentido o MAP também cumpre uma missão im-
portante de valorizar a arte e o artista popular.”

. PAIXÃO
Krichinak se diz apaixonado pelo MAP e 

suas obras. Agente de Cultura da SECULT desde 
1994, tem trabalhado na coordenação e com me-
diação cultural em diversos Centros Culturais 
da cidade, bem como do Centro de Memória de 
Diadema. No MAP atuou na primeira equipe do 
museu, participando da montagem e de sua in-
auguração em 2007.

Questionado sobre quais obras do MAP o mar-

cam mais, o coordenador listou dez: ”Menino 
Jesus na Manjedoura” – Presépio de Virso de 
Vecchi;  “Anjos Negros” – Pintura de Climerio 
Cordeiro;  “Quero ver Minha Mãe” (2006), de Je-
ronimo Soares; “A Floresta” (2002) – Pintura de 
Waldeci de Deus;  “Lar Doce Lar” (2009) – Pintura 
de Efigênia Rosaria Silva;  “Mulher Barriguda” 
(1996) - Escultura em Cimento de João Candido 
da Silva;  “Figura antrozoomórfica – Cerâmica, de 
Margarida Chaves; “Linhas Aéreas Diadema – Es-
cultura Madeira, de Zé Petrinho.

 “No conjunto de obras do acervo do MAP 
estão presentes muitos trabalhos bem interes-
santes que poderia indicar como emblemáticos 
particularmente para mim.  Minha vida seria ir 
falando de mais e mais obras, pois muitas me 
trazem uma nova possibilidade de olhar, um sen-
timento de curiosidade e interesse em mais sa-
ber sobre o artista, sobre a obra e fundamental-
mente sobre o povo a e a cultura brasileira. Essa 
expressão de mais saber sobre a vida e a cultura 
do Brasil representa para mim um cotidiano des-
pertar para este olhar. Visitar o acervo do MAP é 
se aproximar e um tanto mais saber sobre a raiz 
de nós mesmos, brasileiros”, destaca.

. CULTURA NA CIDADE
Para Krichinak, Diadema é privilegiada em ter-

mos de cultura, na medida que possui uma rede 
de bibliotecas e centros culturais espalhados pela 
cidade, fato que garante minimamente um acesso 
aos bens culturais e ao fazer cultural. Entretanto, 
segundo o coordenador, a cultura de Diadema vai 
além. “É uma cidade que possui também um Cen-
tro Cultural voltado para a cultura de rua, a Casa do 
Hip Hop. Tem um Centro de Memória que possui 
a guarda de jornais, teses, imagens, depoimentos 
sobre o desenvolvimento dos bairros e das políticas 
públicas. Tem ainda um Circo Escola de iniciação à 
arte circense; uma Companhia de Dança Contem-
porânea, na qual seus bailarinos também minis-
tram aulas regulares nos bairros. Conta com a Casa 
da Música, espaço voltado a formação na área mu-
sical disponibilizando acesso ao aprendizado dos 
mais variados instrumentos e, por fim, tem o MAP, 
que investe também na formação artística na lin-
guagem das artes visuais”, pontuou. 

Krichinak também destacou a Mostra de 
Artes Anual, a qual objetiva mapear e fomentar a 
produção artística local, e o Conselho Municipal 
de Cultura, que discute políticas públicas com a 
gestão da Secretaria de Cultura, inclusive leis de 
incentivo e Plano Municipal de Cultura.

“Todo este processo é muito rico e deve ser valo-
rizado até para poder continuar e expandir. Porém, 
para tanto, necessita obter maiores investimentos, 
tanto no orçamento municipal como de iniciativa 
privada, por meio de apoios e incentivos”, afirmou.
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Natureza viva
O biólogo Sandro Santana coordena o Borboletário de Diadema, referência em ecotu

rismo e educação ambiental. Formado em Ciências Biológicas, Santana afirma que a biolo
gia o escolheu, apesar que seu amor pelos animais poderia têlo levado para a veterinária.

“Desde cedo, no meu primeiro emprego, tive contato com animais e se dependesse do 
estímulo familiar, eu teria sido veterinário. Porém, a vida me direcionou a trabalhar com 
projetos de proteção aos animais e, durante estágio na graduação em Biologia que fiz na Se
cretaria de Meio Ambiente de Diadema, tive a oportunidade de integrar a equipe fundadora 
do Borboletário Municipal. Sendo assim, encontrei a área perfeita que atua entre a Educação 
Ambiental, Resgate de Animais Silvestres, Recuperação de Fauna e Criação de Insetos (Bor
boletas)”, destaca.

Em entrevista ao Diário Regional, Santana faz um ba lanço das atividades do Borbolétário. 

Quantos espécimes há hoje no borboletário?
Atualmente, temos três espécies de borboletas nativas da Mata Atlântica e adaptadas ao 

convívio humano, pois recebemos muitas visitas escolares e de munícipes. As espécies tam
bém são adaptadas ao clima urbano, que se diferencia do ambiente natural.

continua ä

Pioneiro, o Borboletário 
de Diadema é referência 
de ecoturismo e de 
educação ambiental, 
atendendo alunos, 
pesquisadores e órgãos 
públicos interessados 
no tema

Vivere Locan: Registro de incorporação R.12 da matrícula nº 18.448 de 23 de Novembro de 2022, Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca de Diadema/SP. Avere Locan: o empreedimento será comercializado somente após registro de incor-
poração no cártorio de imóveis nos termos da Lei 4591/64. Locan Construtora e Incorporadora Ltda. Av. Kennedy, 1.250 
- Sala 2.110 - São Bernardo do Campo/SP - CEP 09726-253 - www.locanconstrutora.com.br - Tel.:11 4124 8999. VENDAS: 
CASAK IMÓVEIS - CRECI: 037269-J. Os projetos executivos de arquitetura, estrutura, instalações, paisagismo e decoração 
estão sujeitos  a alteração sem prévio aviso em decorrência de necessidades técnicas. Os materiais de acabamento que 
serão entregues fazem parte do contrato e do memorial descritivo do imóvel. Na entrega do empreendimento, a vegetação 
poderá apresentar diferenças de tamanho e porte. As vistas  e o paisagismo apresentados em todas as imagens são mera-
mente ilustrativos, não sendo as fotografias exatas do local do empreendimento.



Santana: “o Borboletário de Diadema vem se tornando, cada vez mais, 
referência em Ecoturismo no município e também do ABCDMRR”

Quais os projetos desenvolvidos no local?
A Divisão de Educação Ambiental desenvolve 

quatro Projetos e Iniciação Científica, em que 
os estagiários realizam estudos e melhorias no 
manejo, cuidado diário dos animais silvestres, 
enriquecimento e acompanhamento técnico 
que das espécies que se encontram em período 
de espera/quarentena para serem transferidos 
aos órgãos superiores de Fauna, bem como, IB-
AMA. Muitos animais são oriundos do tráfico e 
abandono, como por exemplo, os jabutis.

Os projetos em desenvolvimento tratam 
da melhoria de criação de Borboletas resul-
tando em relatórios técnicos que, em breve, 
serão publicados em Trabalho de Conclusão de 
Curso, pela Estagiária que realiza as atividades 
junto à Coordenação do Borboletário.  O Pro-
jeto de expansão tem como matriz nosso espa-
ço, tendo como objetivo instruir e dar suporte 
para Borboletários em outros municípios, por 
exemplo, a unidade existente do Museu Cat-
avento, além de futuramente, construir câ-
mara técnica para fomentar a transferência de 
informação e possíveis solturas em ambientes 
sob desastres ambientais.

O Resgate de Animais silvestres, juntamente 
com nossa GCM Ambiental, realiza atividades de 
busca, resgate de animais que se perdem ou in-
vadem o meio urbano, podendo oferecer risco de 
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acidente ou até a sua morte. O serviço baseia-se em 
resgate, avaliação, soltura ou encaminhamento aos 
Centros Estaduais de cuidados de Animais silvestres. 
Os animais mais encontrados por esse serviço são co-
bras, em sua maioria peçonhentas (venenosas), gam-
bás, aves, como gaviões e quelônios, jabutis e cágados 
(tartaruga de orelha vermelha).

Qual a importância do “Natureza Viva”?
O Programa Natureza Viva foi reorganizado 

pedagogicamente e renomeado como “Natureza 
Conectada com Diadema”. Sendo adequado às 
faixas etárias dos alunos atendidos em nossa rede 
municipal de ensino.  A nova concepção e metodo-
logia foi elaborada em conjunto com a professora 
Simone Anjos, incluindo a imersão de assuntos/
conceitos sobre maus tratos, adoção responsável, 
acidentes, conservação ambiental, coleta seletiva, 
bem como, a importância da  Educação Ambiental 
no contexto escolar, familiar e social.

O equipamento é referência de ecoturismo e 
de educação ambiental.

O Borboletário de Diadema vem se tornando, 
cada vez mais, referência em Ecoturismo no mu-
nicípio e também do ABCDMRR, pois somos o 
primeiro equipamento da Região Metropolitana de 
São Paulo. Nossa unidade serviu como referência e 
modelo para a implementação de mais três borbole-
tários, além do mais recente, no Museu Catavento.

O borboletário tem Certificação de Zoológico 
– tipo C”. O que proporciona ao espaço esse re
conhecimento?  

Nossa Unidade se enquadra na categoria de 
certificação de “Zoológico – tipo C” na nova le-
gislação, podendo receber visitas monitoradas, 
exercer atividades científicas e, posteriormente,  
ter ações socioambientais, tal como a nomencla-
tura nos posiciona de forma semelhante, porém 
restrita, à obtenção de animais de outras classes  
como mamíferos, assim, nos diferenciando dos 
jardins zoológicos que conhecemos, ou seja, so-
mos “Zoológico de Insetos” e também Centro de 
Referência em Educação Ambiental.

O Borboletário de Diadema completou 17 
anos em setembro. Quantas pessoas foram 
atendidas pelas atividades desenvolvidas nesse 
período?

Ressaltamos que a média de atendimento diário 
às escolas públicas e privadas é de 300 alunos, além, 
dos munícipes, entidades locais e interessados de 
outras municipalidades.

 Qual o procedimento para quem quiser co
nhecer o borboletário?

As visitas monitoradas são gratuitas e podem 
ser agendadas pelo e-mail: meioambiente@di-
adema.sp.gov.br  - mais informações pelo telefone 
4059-7619.

ä continuação
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Amor pelos pets
Iniciativas voltadas à causa animal 
são a “cereja do bolo” do projeto 
social do vereador Jerry Bolsas

O empresário e vereador Jerry Dessone da Silva Rego, o Jerry Bolsas, 
está à frente de várias ações sociais em Diadema, mas não esconde espe-
cial predileção pelas ligadas à causa animal. São a “cereja do bolo” do pro-
jeto que leva seu nome e abriga, sob o mesmo guarda-chuva, serviços como 
creche, encaminhamento para o mercado de trabalho e atendimento médico 
e odontológico, oferecidos gratuitamente ou a preços populares.

Sempre que pode, o vereador demonstra seu amor pelos bichinhos. Não 
raro, é possível vê-lo na Câmara vestindo a camiseta estampada com a pata 
estilizada que é símbolo de sua ação social. Além disso, a maioria dos proje-
tos de lei com temática animal elaborados desde 2021 leva sua assinatura. 
É sua iniciativa, por exemplo, um abaixo-assinado on-line que reivindica a 
construção de um hospital veterinário público na cidade.

“Nasci no Interior, onde a relação com os animais é mais próxima do que 
na cidade grande. Lá, você vai para a roça e o bicho te acompanha, sai para 
caçar e o cão vai junto. Isso gerou em mim grande respeito e amor pelos 
pets”, revela Jerry Bolsas, 52 anos, que exerce seu primeiro mandato no 
Legislativo Municipal.

Natural de Sucupira do Norte, município do Leste maranhense 
localizado a 500 km da capital, São Luís, Jerry Bolsas mora em Dia-
dema há 35 anos. O vereador abraçou a causa animal em 2006. 
Naquela época, recorda, era comum encontrar animais abandona-
dos e doentes nas ruas da cidade. “Aquela situação me sensibilizou, 
e eu me prontifiquei a fazer o trabalho de resgatar os bichinhos, 
tratá-los e colocá-los para adoção”, lembra.

 O empresário estabeleceu parcerias com consultórios e labo-
ratórios veterinários para socorrer os animais resgatados até que, 
em 2017, a demanda crescente o levou a abrir seu próprio ambu-
latório. Atualmente situado na rua Salgado de Castro, 109 – Centro, 
o espaço presta atendimento clínico e cirúrgico aos bichos. 

Inicialmente, o consultório recebia apenas animais res-
gatados, mas a qualidade dos serviços correu a cidade, o que 
levou Jerry Bolsas a expandir sua atuação e prestar atendi-
mento também a pets domiciliados, com a cobrança de tarifas 
populares. Segundo o vereador, o espaço realiza de 300 a 400 
consultas e cirurgias por mês.

A iniciativa não se limita ao consultório. Jerry Bolsas man-
tém ainda uma rede de lares temporários, que hospedam os ani-
mais resgatados até que sejam adotados. Quando não há interes-
sados, os bichos são transferidos para um abrigo – bancado pelo 
vereador – situado em Embu-Guaçu, no interior do Estado. “No 
abrigo, os pets recebem atendimento veterinário e alimentação 
até o fim de suas vidas”, explica.

. DENTISTA POPULAR
Outra “menina dos olhos” do projeto criado por Jerry Bolsas é o 

Dentista Popular, que presta atendimento odontológico a valor so-
cial na rua Corunha, 98 – Centro. “O consultório foi criado em 2015 
para atender pessoas com menor poder aquisitivo que precisam de 

tratamento dentário para não sentir dor, recuperar seu sorriso e a autoes-
tima”, revela. A ação social ganhou fôlego depois que a esposa do vereador, 
Quitéria, formou-se em Odontologia e passou a dividir o atendimento com 
um dentista contratado.

O empresário mantém, há 30 anos, um comércio de bolsas no Centro 
da cidade. Parte do faturamento da loja é destinada às ações sociais. “Em-
preender no Brasil é muito difícil”, revela Jerry Bolsas – que, em sua quarta 
candidatura, elegeu-se para a Câmara em 2018 com 2.600 votos.
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de Segurança Alimentar, ficaram em segundo e quinto lugares, respectivamente

Programas municipais de Diadema ganham
 prêmio Josué de Castro de Combate à Fome
Iniciativas foram selecionadas na categoria Programas ou Projetos de Políticas Públicas

Dois programas municipais de Diadema, “Agricultura Ur-
bana” e “Cozinha Criativa”, foram contemplados com o Prê-
mio Josué de Castro de Combate à Fome e à Desnutrição pelo 
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Consea-SP). As iniciativas foram selecionadas pela comissão 
do júri na categoria Programas ou Projetos de Políticas Públicas, 
sendo a que a primeira ficou em segundo lugar, na classifica-
ção geral da modalidade, e a segunda obteve o quinto lugar.  

As duas atividades são desenvolvidas pela Secretaria de Se-
gurança Alimentar (SESA) e, além de conscientizarem sobre 
questões alimentares e nutricionais, visam a geração de renda 
e o combate para a diminuição da fome.

O Programa Agricultura Urbana envolve o plantio de ali-
mentos, pelo sistema da Agroecologia, que garante comida 
saudável e sem venenos aos moradores da cidade, e ainda 
efetiva o trabalho educativo para que estudantes respeitem o 
meio ambiente e pessoas recuperem a saúde mental.

Realizado de várias formas, o Agricultura Urbana esta-
belece diversos tipos de plantios e todos com a participação 
popular. As Hortas Educacionais que ficam dentro das escolas 
municipais, as Ocupacionais em unidades médicas, o Horta 
em Casa com plantações em quintais e os Hortas Comuni-
tárias com a implementação de canteiros em terrenos públi-
cos. Todas produzem verduras, legumes, temperos e ervas 
aromáticas. São 52 hortas, sendo que as 24 Hortas Comuni-
tárias envolvem a dedicação de 356 munícipes, beneficiando, 
diretamente, 824 pessoas.

O Programa Cozinha Criativa, realizado em parceria com 
a Secretaria de Desenvolvimento, Econômico e Trabalho e a 
Fundação Florestan Fernandes, objetiva promover cursos 
livres de formação profissional nos segmentos nutrição, ali-
mentação e economia solidária, visando a inserção de mora-
dores de Diadema no mercado formal de trabalho. Outro obje-
tivo é viabilizar o empreendedorismo e a economia solidária, 
buscando a geração de renda. Criado em 2021, o Cozinha 
Criativa, por meio de oficinas e dos cursos “Culinária Básica 
com Introdução à Economia Solidária” e “Aperfeiçoamento 
em Culinária e Gestão de Empreendimentos”, já formou 134 
moradores de Diadema.

“Para Diadema receber o Prêmio Josué de Castro é uma 
conquista e o coroamento de um trabalho, na área alimentar 
e nutricional e educacional, que a cidade vem desenvolvendo 
há vários anos. O município tem um histórico de luta e re-
alizações pela garantia do direito humano à alimentação e a 
escolha das duas iniciativas, pelo júri do Consea-SP, é o recon-
hecimento do esforço desse trabalho que é levado pela atual 
gestão e por todas os setores municipais envolvidos”, declara 
o secretário da SESA, Gel Antônio.
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GCM de Diadema faz 23 anos
Corporação 
criada em 
1999 avança 
com patrulha 
para combate 
ao feminicídio, 
novo plano 
de carreira e 
perspectiva de 
aumento do 
efetivo

 A Guarda Civil Municipal de Diadema 
(GCM) completou 23 anos em novembro, 
em um momento em que tem celebrado o 
sucesso de diversas iniciativas em prol da se
gurança na cidade.  Para o ano que vem, no
vas medidas estão previstas.

Criada pela Lei Complementar Munici
pal nº 100/1999, na gestão Gilson Menezes 
(que é patrono da instituição), a GCM é sub
ordinada à Secretaria de Segurança Cidadã 
e tem um importante papel na segurança 
de Diadema. Atualmente tem um efetivo 
de 276 guardas municipais, número que 
deverá crescer, já que está aberto concurso 
público com 100 vagas previstas.

Entre as atribuições da Guarda estão atuar 
na proteção do patrimônio e na segurança 
escolar municipal, coibir atividades que vio
lem as normas de saúde, defesa civil, sossego 
público, higiene e segurança, bem como agir 
também no apoio ao trânsito. Além disso, atua 
em conjunto com as Polícias Civil e Militar em 
operações policiais, entre outras atribuições.

“Apesar de a segurança pública não ser 
competência do município, a Guarda tem dado 

uma grande contribuição para a segurança da 
cidade. Em 1999, ano da criação da GCM, Dia
dema era uma das cidades mais violentas do 
país e hoje essa realidade mudou totalmente, 
com as taxas de diversos tipos de crimes tendo 
caído continuamente nesse período”, afirma 
Edivaldo Mendes Guimarães, comandante da 
Guarda Civil Municipal.

Mendes ressalta que o trabalho da GCM, 
sua integração com as Polícias Civil e Mili
tar, bem como ações sociais da Prefeitura 
e mudanças na legislação (como a Lei de Fe-
chamento de Bares e a Lei de Poluição Sonora), 
permitiram o sucesso nas políticas de segu
rança ao longo desses 23 anos. “Como con
sequência disso, a cidade passou a crescer 
e a receber mais investimentos privados, 
atraindo diversos empreendimentos imo
biliários, por exemplo”, destaca.

“A nossa GCM é um dos patrimônios de 
Diadema. São homens e mulheres valorosos, 
que estão sempre de prontidão para atender 
as ocorrências e auxiliar os cidadãos”, com
plementa o secretário de Segurança Cidadã, 
Benedito Mariano.

Marcos Luiz/PMD
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Contando história
Projeto educacional 
resgata histórias da 
cidade e dos moradores 
do município

Quais são as histórias dos moradores da cidade e de que forma 
essas histórias e esses saberes se relacionam com o aprendizado 
ao qual os estudantes tem acesso nas escolas? Foi partindo desse 
questionamento que a Secretaria de Educação de Diadema es
truturou o projeto “Diadema tem História”.

Proposta pelo comitê pedagógico do Mais Educação, pro
grama de educação integral da pasta, a iniciativa visava resgatar 
toda a trajetória histórica da cidade e colocar os estudantes como 
atores da história do município.

Para tirar o projeto do papel, foi realizada uma parceria com 
o Instituto Gesto, e por meio da formação “Ler, escrever e desen
har histórias de vida”, educadores articuladores do Mais Educa
ção e professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) foram 
incentivados a pensar sobre as experiências escolares, tanto 
pelas intersecções com o que é proposto para o currículo pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como pela realização 
de práticas que possibilitaram a compreensão dos conceitos de 
história de vida, identidade e memória.

“A ideia era que os docentes que participassem da for
mação fossem multiplicadores desses conceitos de resgate 
histórico, de protagonismo dos moradores na história da 
cidade, nas escolas do município”, explica a coordenadora 
de Educação Integral da Secretaria de Educação, Ana Paula 
Noveli. “A formação se propõe a oferecer uma reflexão e me
todologia de trabalho que visa a compreensão da importância 
da história de vida dentro do aprendizado e como forma de 
incluir os estudantes e suas histórias na compreensão de con
ceitos presentes na sua formação”, completa a também coor
denadora de Educação Integral, Carolina Beserra de Andrade.

Especificamente no contexto do Programa Mais Educação, 
a formação do Avisa Lá, braço do Instituto Gesto, foi ampliada 
para pesquisar e conhecer o território educativo de cada escola 
e de seus personagens além da história de vida de cada estu
dante. Na EJA, cada professor trabalhou com os estudantes 
suas histórias de vida e memórias que foram transcritas por 
meio de produções textuais e ilustrações. O trabalho gerou a 
produção do livro “Memórias que Contam: As narrativas dos 
estudantes da EJA de Diadema”. 

Parabéns Diadema pelos
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Escritora de Diadema é indicada ao Prêmio Jabuti
O livro Pretos em Conto, volume II, coletânea de textos de ficção 

de autores negros, foi indicado ao Prêmio Jabuti, maior premiação da 
literatura brasileira, na categoria Conto. A obra reúne textos de 17 au-
tores negros, entre eles, Ifè Rosa OADQ, escritora, artista e produtora 
cultural de Diadema e integrante do coletivo Diadenega. Os vence-
dores serão conhecidos no dia 24 de novembro.

Ifè, que participou das últimas mostras de arte e cultura de Diade-
ma no campo da literatura, relatou que o livro foi resultado das ofici-
nas de escrita criativa realizadas em 2020 pelo escritor Plínio Camillo, 
que também assina alguns dos contos da obra. Lançada inicialmente 
apenas no formado digital, a segunda edição do livro ficou a cargo da 

editora Aldeia de Palavras, criada pela escritora, editora, atriz e mestre em 
teatro, Cristiane Sobral, que é também uma das autoras dos contos.

A escritora de Diadema explicou que todos os contos são de ficção e 
sobre temas diversos, sendo três de cada um dos participantes. “Os as-
suntos variam, mas todos tem o ‘pretagonismo’ nas histórias, ou seja, es-
critores e escritoras pretas que buscam a diversidade dos olhares negros e 
suas subjetividades em todos os temas abordados”, afirmou.

Para Ifè, além da alegria pela indicação ao Prêmio Jabuti, o mais tradicio-
nal da literatura brasileira, há também a satisfação em ver vozes de autores 
e autoras negros e negras ocupando os espaços e recebendo reconhecimen-
to. “É uma grande luta para alcançar esses espaços.”

Ifè Rosa OADQ, 
escritora, artista e 
produtora cultural 
da cidade, é uma 
das 17 autoras da 
coletânea Pretos em 
Contos, volume II
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Emancipador comemora 100 anos
Amau ry Martins de Carvalho é homenageado pela Câmara 

O emancipador Amau ry Martins de Carvalho comple-
tou 100 anos em outubro último e recebeu homenagem 
da Câmara de Diadema pelo trabalho rea lizado em prol 
do município, bem como pela passagem do aniversário.

Emocionado, o ex-ve rea dor da cidade assumiu a Tri-
buna Livre, acompanhado por sua filha Cleuza. “Tenho 
orgulho de ter sido criado e de morar em Diadema. Che-
guei aqui em 1931 e trabalhei arduamente pela eman-
cipação do município. O primeiro século passou. No 
próximo estaremos aqui, juntos, novamente”, afirmou 
Car valho, ao se colocar à disposição dos vereadores e 
declarar seu amor ao São Paulo FC.

Amaury nasceu na Capital em 27 de setembro de 
1922 e reside em Diadema desde 1931. Fez de tudo um 
pouco: ajudou o pai a tocar um armazém, tomou conta 
de barcos ancorados no braço da represa Billings no 
bairro Eldorado, foi taxista e motorista de caminhão, 
além de repórter e revisor do Diadema Jornal.

Dono do título de eleitor número 14 de Diadema, 
Amaury foi eleito vereador para a 3ª Legislatura (1969 
a 1972). É de sua iniciativa o projeto que incluiu o Eldo-
rado no calendário turístico do Estado.

A homenagem a Carvalho contou com a presença 
de ou tros emancipadores, como Paulo Leite e Walter 
Adão Carreiro, bem como familiares e amigos. Durante 

a sessão, exposição de 
fotos mostrou eventos 
importantes da vida do 
emancipador.

O autonomista rece-
beu das mãos do presi-
dente da Câmara, Josa 
Queiroz, uma placa de 
Honra ao Mérito em 
reconhecimento a seu 
trabalho pela cidade. 
“Ficamos muito emo-
cionados, porque seu 
Amaury deu grande 
contribuição para Dia-
dema e tem muito a 
ver com a história da 
cidade e da Câmara. É 
importante que a gente 
possa fazer home-
nagens como essa em 
vida”, disse Josa, que 
assinou o voto de con-
gratulações juntamente 
com os demais parla-
mentares, que também 
fize ram uso da palavra 
para parabenizar o ex-
vereador.

Tenho orgulho 
de ter sido criado 
e de morar em 
Diadema. 
Che guei aqui 
em 1931 e 
trabalhei 
arduamente 
pela emancipação 
do município

“
    

Parabéns Diadema 
pelos seus 63 anos!



Diretor de escola 
em Diadema, 
Edimicio Flaudisio 
lança livro sobre 
gestão democrática 
na educação 
em evento na 
Câmara Municipal
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De Tsunesaburo a Freire
Edimicio Flaudisio Silva é o mais novo escritor 

diademense a lançar um livro. No último dia 18, o 
diretor da Escola Estadual Eça de Queiroz lançou, 
em evento na Câmara de Vereadores de Diadema, 
sua obra “Gestão democrática nas perspectivas de 
Paulo Freire e Tsunesaburo Makiguchi”.

A obra tem como base sua tese sobre o trabalho 
do educador Paulo Freire. “Em 2016 dei início à tese 
sobre a gestão democrática na perspectiva de Paulo 
Freire. Para o livro acrescentei o grande educador 
japonês Tsunesaburo Makiguchi, que foi persegui
do pelo imperador por pensamentos muito pareci
dos com o de Paulo Freire.” 

Silva destacou que seu livro é uma crítica ao 
atual currículo escolar predeterminado por especia
listas, o qual não considera a realidade local. “Essa 
é a primeira barreira. O material é meio engessado, 
o que não dá autonomia para o professor criar um 
currículo voltado para a realidade local. Mediante 
a essa questão, a gente pega a experiência de Paulo 
Freire como secretário de Educação no governo da 
(Luiza) Erundina, que dava bastante ênfase à par
ticipação da comunidade na construção dos projetos 
educacio nais, bem como aos coletivos, aos conselhos 
de escola, para que pudessem, juntos, organizar um 

currículo que se ativesse aos problemas da realidade.”
O escritor destacou que Paulo Freire dizia que 

quando você faz a denúncia, ao mesmo tempo tem de 
tra zer as soluções, e esse foi o objetivo da tese, identifi
car os limites da gestão democrática e as possibilidades.

Há quatro anos diretor de escola, Silva afirmou que 
uma das maiores dificuldades que os educadores têm 
é serem ouvidos. Segundo o diademense, as políticas 
públicas da educação acontecem sem considerar os 
professores, diretores e funcionários, sendo decididas 
muito longe de pessoas que conhecem direito a edu
cação. “A gente percebe que essas políticas públicas 
não estão atendendo os problemas reais. Um desses é 
a valorização dos professores e funcionários, além da 
formação continuada, para que se possa fazer atendi
mento qualificado da comunidade. Educação pública 
de qualidade passa por tudo isso.” 

O diretor ressaltou que o diálogo e a participação 
dos coletivos, como grêmios, APM (Associação de 
Pais e Mestres) e conselhos são primordiais para a 
construção de projeto políticopedagógico focado nos 
problemas locais. “Outro ponto que destaco são as 
formações que realizamos na escola para os professo
res, a fim de que sejam mediadores da educação. Não 
donos de um saber que se passa verticalmente para os 

alunos, evitando que se tornem crianças críticas, para 
que participem mais como cidadãos. Que a educação 
seja um ato político nesse sentido.” 

. APOIO
O diademense afirmou que o lançamento do li

vro é um sonho que está sendo realizado. “Tem meu 
nome o livro, mas tenho uma mãe, uma esposa e mui
tos amigos. Tenho minha professora, que foi minha 
orientadora, que trabalhou com Paulo Freire. Meu 
livro é uma construção que passou por muitas mãos. 
Sou muito grato a todos que contribuíram para o lan
çamento dele”, destacou.

Silva disse que já tem novos projetos em mente. 
“Sonho em fazer um outro livro aprofundando as 
ideias desse grande educador que é Makiguchi, e 
quem sabe conhecer o Japão.” 
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Quatro décadas 
de dedicação ao 
funcionalismo
Com passagens pelas 
Secretarias de Educação 
e Assistência Social, Ana 
Maria Moretto ingressou na 
administração municipal em 
1978 e não pensa em parar

O ano era 1978. Ana Maria Moretto tinha vindo re
centemente de Catanduva, no Interior de São Paulo, em 
busca de melhores condições de vida. A nova diademense 
se inscreveu para uma vaga de agente de cozinha (à épo ca, 
merendeira) na Prefeitura de Diadema. O início de uma 
jornada que dura até hoje. 

Foram cerca de 25 anos na Secretaria de Educação, até 
que ela passou a atuar na Secretaria de Assistência So
cial, como recepcionista na Gestão de Cadastros dos Pro
gramas Sociais, onde está até hoje, 43 anos depois. “É um 
trabalho difícil, mas gratificante”, afirma.

Foi morando em Diadema e já trabalhando na Pre
feitura que Ana Maria fez o magistério. “Cheguei a dar 
aulas por cerca de cinco anos para as turmas do Mova 
(Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos)”, relem
brou. Atualmente, as aulas para esse público ocorrem no 
contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA). “Foi na 
Prefeitura que eu conquistei tudo o que tenho. Se tivesse 
ficado no interior não teria estudado, nem trabalhado”, 
destaca Ana Maria.

A servidora, que já presenciou 11 gestões diferen
tes, afirmou que o servidor público precisa saber sepa
rar o seu trabalho das mudanças políticas. “É continuar 
atendendo a população. É um trabalho difícil. Atender o 
público é sempre desafiador, mas é muito gratificante”, 
afirma. Atuan do em áreas em que lidou e lida com mui
tas pessoas em situação de vulnerabilidade, Ana Maria se 
sente de alguma forma fazendo parte da vida dos muníci
pes. “Esses dias mesmo vieram aqui umas pessoas que 
conheci ainda criança e elas me reconheceram.”

Para quem está ingressando hoje no serviço público, 
Ana Maria recomenda paciência. “Que seja muito pa
ciente e realmente um profissional”, pontua. 

Aos 71 anos, a servidora ainda não sabe quando vai 
parar de trabalhar. “Pensava em parar este ano, mas 
também disse isso no ano passado. Então, vou ficando, 
porque gosto de estar aqui, de lidar com o público.”

Igor Andrade/PMD
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Ernesto corre para salvar vidas

Em 23 anos de 
serviço público, 
o condutor 
do SAMU 
acompanhou 
salvamentos, 
carregou vidas e 
reúne histórias que 
o emocionam 
até hoje

Quando Ernesto Francisco da Silva entrou 
para o quadro de funcionários da Prefeitura de 
Diadema, em 1987, como pintor de letreiros, 
não imaginava a responsabilidade de um servi
dor público no atendimento à população. Com 
a intenção de aperfeiçoar a arte do desenho, ele 
permaneceu por 11 anos na administração e 
saiu para trabalhar na iniciativa privada.

Em 2010, prestou concurso para condutor 
de ambulância no Serviço de Atendimento Mó
vel de Urgência (SAMU) e foi aprovado. “Conheci 
um colega que trabalhava com ambulância e era 
o meu sonho trabalhar com ambulância. Ele me 
indicou e comecei a trabalhar em São Bernardo 
do Campo. Passei no concurso em 2010 e entrei 
no SAMU em 2011”, lembra.

“Antigamente, a imagem do servidor pú
blico era um pouco negativa, mas só quem é 
servidor sabe que é completamente diferente. 
A gente trabalha e rala muito”, afirma. Entre as 
características principais para ser um bom ser
vidor, Ernesto enumera a dedicação e gostar do 
que faz. “Aqui no SAMU eu amo o que faço. Sou 
responsável e dedicado. Agora a responsabili

dade é outra. Eu transporto vidas”, reforça.
Em 23 anos de prefeitura, além de acom

panhar salvamentos, carregar vidas e ver de 
perto sua brevidade, o condutor do SAMU 
reúne histórias que emocionam e trazem à tona 
a sensibilidade do ser humano, mesmo em um 
serviço tão técnico. “Teve uma situação que 
marcou meu trabalho. Atendi uma ocorrência 
de um rapaz de 46 anos que teve um infarto. 
Foi feito o máximo, mas infelizmente ele veio 
a óbito. Deixou duas filhas, uma de 10 e outra 
de 8 anos. A esposa chegou ao ouvido dele, já 
morto, e agradeceu por tudo o que tinha feito 
pela família. Só não chorei porque saí do local. 
Quando acabou o plantão e fui para casa, não 
aguentei nem contar para minha esposa. Eu 
chorei. Isso me marcou muito”, conta.

Essas e outras histórias que necessitam da 
agilidade do motorista pelas ruas de Diadema 
permeiam seu diaadia. “Isso me faz ter orgu
lho de ser servidor e, principalmente, servidor 
do SAMU”, garante.

Ernesto é um dos 130 socorristas do SAMU 
do município.
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Empatia pelo 
próximo nortea o 
trabalho na saúde
Em 27 anos de serviço público, Fátima de 
Oliveira acompanhou mudanças como 
informatização da rede municipal e 
implementação do Quarteirão da Saúde

Na década de 1990, ser aprovada em uma Administração Pública significava ter 
um futuro promissor. Entretanto, quando a agente administrativo II Sebastiana 
Fátima de Oliveira, mais conhecida como Fátima, foi concursada na Prefeitura de 
Diadema, em abril de 1995, não pensou que teria uma longa carreira de servidora. 

“Na época, achei que não ia conseguir ficar muito tempo, porque eu não gos
tava muito da área da saúde. Mas depois que entrei, fui pegando tanto amor pelo 
serviço, fui me apaixonando e estou até hoje”, relembra.

Fátima iniciou a carreira como recepcionista (agente administrativo I) no 
Hospital Municipal de Diadema (HMD), quando os serviços ainda não eram 
informatizados. “Comecei preenchendo ficha de entrada dos pacientes. Eu 
tinha pavor de sangue e fui trabalhar na recepção do Pronto Socorro adulto. 
Quando chegava algum acidentado sozinho, trazido pelo resgate, eu tinha que 
entrar na emergência e procurar algum documento para fazer a ficha. Passei 
mal algumas vezes, mas tinha apoio das colegas que trabalhavam comigo, 
aprendi muito com a Délia e a Marta Menezes”, agradece. “Eu era bem quie
ta, tímida, não tinha muita confiança em mim. A partir do momento que fui 
trabalhando e vendo que eu era capaz, fui ganhando autoconfiança. Nossa, eu 
cresci muito como pessoa”, avalia.

Com o decorrer dos anos, Fátima prestou um novo concurso na prefeitura e 
trocou de cargo, em 2007, na função de agente administrativo II, foi transferida 
para Ambulatório de Especialidades Quarteirão da Saúde pouco antes da inau
guração do serviço, em 2008, e acompanhou a informatização de toda a rede de 
saúde. Hoje, responde pela infraestrutura do Quarteirão. “Tiveram grandes mu
danças nesse período. Eu sempre procurarei pegar o que teve de bom em cada mu
dança para ir melhorando o serviço. Nosso foco é o melhor para o paciente”.

Para a servidora, a satisfação pelo trabalho exercido faz parte do perfil de tra
balhadora do SUS. “O servidor público tem que gostar do que ele faz e amar ao 
próximo. Tem de saber que aquela pessoa que vem ali (no serviço de saúde) está 
necessitada, carente, às vezes, de até uma palavra. Você tem que tratar bem, ter 
muita empatia com o seu próximo e se colocar no lugar dele”.

Em 27 anos de trabalho na Prefeitura de Diadema, a moradora de Santo André 
aprendeu a gostar do município que a acolheu. “Não moro aqui, mas amo Diadema 
como se fosse minha cidade porque passo a maior parte do tempo aqui. Eu tenho 
orgulho de ser servidora pública e procuro me melhorar sempre porque a popula
ção merece o melhor de cada um de nós”, destaca Fátima.
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