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ASPECTOS FISICOS - Area: 24 km' ; altitude da sede: 762 m ; 
temperaturas em •.C: maxima, 35; minima, 3; precipitac;iio 
p !uviometrica anua! : 1.300 mm. 

POPULA(:AO RES/DENTE - 78.914 habitantes (Censo D emo
grcifico de 1970) ; densidade demogrcijica: 3.288,08 habitan
tes par qui!ometro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 273 estabelecimentos industriais, 
522 do comercio varejista e 27 3 de prestac;iio de servic;os; 
36 estabelecimentos agropecuarios (Censo); 14 agencias 
bancarias e 2 de Caixa Economica (federal e estadua! ). 

ASPECTOS CULTURAIS - 24 unidades escolares de ensino 
de 1. • Grau, 56 cursos do supletivo, 2 estabelecimentos 
de ensino de 2.• Grau; 5 bibliotecas, 2 livrarias, 4 tipogra
jias, 1 jornal e 1 teatro; 1 associac;iio cultural, 2 culturais
desporti vas e 11 desporti vas. 

ASPECTOS URBANOS - 846 ruas, 37 avenidas, 6 prac;as, 2 
jardins e 1 parque; 18.985 predios, 16.643 ligac;oes eletricas 
domiciliares, 397 tacos de iluminat;iio publica, 982 apa
relhos teletonicos ; 18 restaurantes, 220 bares e botequins, 
2 boates . 

ASSISTENCIA MEDICA - 4 hospitais com 790 leitos, 3 postos 
de saude, 1 pronto-socorro e 6 centros de puericultura; 
75 medicos, 15 dentistas, 18 tarmaceuticos, 4 entermeiros 
e 25 auxiliares de saude ; 18 tarmacias e drogarias. 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Municipal em 1972) 
- 817 autom6veis e jipes, 173 onibus, 592 caminh6es, 321 
camionetas, 41 jurg6es e 16 veiculos niio especijicados . 

OR(:AMENTO MUNICIPAL PARA 1974 (milhoes de cruzeiros) 
- receita prevista e despesa fixada : 42,5. 

REPRESENTA(:AO POLITICA - 13 vereadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

DESDE 1700 quase toda a area do Municipio per
tencia a Ordem Religiosa dos Jesuitas. Existia na 
atual Rua Manoel da Nobrega, antiga Vila da Con
ceigiio, a casa grande, construc:;iio de taipa em cuja 
capela cultuava-se Nossa Senhora da Conceigiio. 
Era passagem obrigatoria de tropeiros que levavam 
carregamento de sal, farinha, polvora e tecidos para 
abastecer a mina de ouro do Embu, entiio desco
berta. Cessada a corrida ao ouro, ficou sendo apenas 
passagem na rota Santo Amaro-Mogi das Cruzes. 

Com o abandono das terras ocupadas pelos je
suitas, o Bariio de Tiete conseguiu cerca de 650 
alqueires, legalizando a posse entre 1813 e 1815 . 
Desaparecido o bariio, as terras foram divididas en
tre os herdeiros, sobressaindo duas glebas: do Curral 
Grande na parte leste do Municipio, dando origem 
a Piraporinha, e do Curral Pequeno na parte oeste, 
tendo sua sede proxima da atual prac:;a Matriz. 

0 primeiro nucleo populacional nasceu ao rector 
da capela do Born Jesus da Pedra Fria, construida 
por Jose Pedroso de Oliveira, na estrada da casa 
grande, aproximadamente em 1830. Mais ou menos 
em 1860, deu-se a transferencia da capela para ou
tra, em louvor ao Senhor Born Jesus de Pirapora, 
sendo ainda dessa vez, Jose Pedroso de Oliveira, o 
construtor. 

0 primeiro sinal de progresso, no entanto, foi 
em 1900 o registro de instala<;iio de uma serraria a 
vapor, de propriedade de Antonio Piranga, filho de 
Jose Pedroso, no local do hoje Bairro da Serraria, 
onde funcionou ate 1920 abastecendo a industria de 
m6veis de Siio Bernardo. Em 1923 ou 1924, quando 
Sao Bernardo ainda pertencia a Santo Andre, os 165 
alqueires de terras dessa serraria foram loteados, 
sob o nome de Vila da Conceigiio, em homenagem 
a Virgem de devoc:;iio da familia Pedroso de Oliveira. 

Em 1926 as aguas da Represa Billings inunda
vam a regiiio proxima a Vila do atual Eldorado. 

Em 1948, quando ja distrito, tomou o nome de 
Vila Diadema. Nesse mesmo ano foi criado o pri
meiro grupo escolar, que se compunha inicialmente 
de duas salas. 

Mas Diadem a queria se tornar independente: 
em 1958, depois de muita luta, o Governo do Estado 
concedeu ao Municipio o direito de escolher seu 
destino. E em 25 de dezembro era apurado o resul
tado do plebiscita realizado no dia anterior em prol 
de sua emancipac:;iio. Estava iniciada a jornada do 
progresso, que culmina hoje com a integragiio defi
nitiva no ABCD da Grande Sao Paulo, do antigo 
pouso de tropeiros, que era Vila da Conceic;iio. 
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Formaqoo Administrativa 
0 DISTRITO foi criado pela Lei n .0 233, de 24 de 
dezembro de 1948, no Municipio de Sao Bernardo 
do Campo. 

Com o correr dos tempos o progresso do distrito 
tornou necessaria a sua separac;ao. A Lei estadual 
n .0 5.285, de 18 de fevereiro de 1959, deu a Diadema 
a almej ada emancipac;ao, elevando-o a Municipio, 
que foi instalado a 1.0 de janeiro de 1960. 

Formaqoo Judici6ria 
A COMARCA de Diadema, de 3.a entrancia, foi ins
tituida pela Lei estadual n .0 8.092, de 28 de fevereiro 
de 1964. 

Em exercicio 1 Juiz (respondendo pelas 3 Varas 
existentes) , 1 Promotor de Justic;a e 1 Procurador. 

Militam no foro 8 advogados. 

Brasoo e Bandeira 
A LEI n .0 45, de 13 de marc;o de 1961, criou o brasao 
de armas bern como a bandeira municipal de 
Diadema, de acordo com o seu artigo 1.0 • 

Em seu artigo 2.0 , disp6e que o brasao de 
armas sera o que a seguir se descreve heraldica
men te: "Escudo neo-portugues redondo, cortado ; 
no 1.0 partido de Sao Bernardo do Campo (de ouro, 
uma cruz de Santo Andre em verde, carregado no 
centro com a cruz patriarcal de Sao Bernardo, de 
prata) e de Martim Afonso de Sousa (de prata, 
com o leao purpura, fundamental do respective bra
sao de familia); no 2.0 , de azul-celeste, tres torres de 
prata. Como timbre, corea de ouro, listel de prata 
ou branco com a divisa - FLOREAT-DIADEMA 
(Faremos florescer Diadema), ladeado a direita 
com a data 25-XII-1958 e a esquerda, 1.0-I-1960, 
tudo em letras azul-celeste" . 
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0 artigo 3.0 se ref ere a bandeira e determina: 
"em pano azul celeste, tres faixas brancas horizon
tais e diminuidas, com o brasao de armas municipais 
ao natural num reUmgulo branco, ao alto e canto 
direito, junto ao mastro". 

Os trabalhos de execu<;ao foram realizados pela 
Sociedade Geneal6gica Bueno Brandao, entidade 
especializada em genealogia, hist6ria e heraldica , 
com sede em Sao Paulo. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 MUNICiPIO, com area de 24 km~, situa-se na 
Microrregiao da Grande Sao Paulo e fica encravado 
entre Sao Bernardo do Campo, que absorve tres 
quartos de seus limites, e a Capital Paulista. 

De relevo pouco acidentado, tern sua sede muni
cipal, a 762 m de altitude, definida pelas seguintes 
coordenadas: 23°45' de latitude Sui e 46°37'30" de 
longitude W.Gr., distante da Capital Estadual ape
nas 12 km em linha reta . Situada no Planalto 
Paulista, pertence a Regiao Metropolitana de Sao 
Paulo, formando com Santo Andre, Sv.o Bernardo 
do Campo e Sao Caetano do Sui o chamado ABCD. 

A hidrografia do Municipio e formada pelo c6r
rego do Curral Grande, que corta Diadema desde 
a divisa de Sao Paulo ate a de Sao Bernardo do 
Campo, e o ribeirao dos Couros, demarcando os li
mites com Sao Bernardo do Campo. Mas a maior 
expressao econ6mica e turistica do Municipio esta 
no bra<;o da Represa Billings com a Baia do Eldo
rado. 

Clima 
0 CLIMA e mesotermico ou subtropical, segundo a 
classifica<;ao de Koppen, e os fen6menos de cerra<;ao, 
neblina e garoa ocorrem com muita freqiiencia. Sao 
epocas normais de chuva de dezembro a mar<;o, 
tendo registrado, em 1972, 1.300 mm a precipita<;ao 
pluviometrica. As temperaturas estiveram entre a 
maxima: de 35° e a minima de 3° C. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

REALIZADO o Censo de 1950, Diadema, distrito de 
Sao Bernardo do Campo, contava apenas 3.023 pes
soas. Emancipado, por ocasiao do Censo Demogra
fico de 1960, o Mc.nicipio apresentava popula<;ao 
recenseada de 12.308 pessoas, tendo pouco mais de 
1.000 modestas moradias e 2.527 domicilios. 

No ultimo decenio o incremento populacional 
foi da ordem de 541,2 %, quando foram apuradas 
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78.914 pessoas residentes e o numero de domicilios 
subia a 15.468. 

A populagao residente de Diadema assim se dis
tribuia por sexo e grupos de idade : 

GJU.:P03 DE POPULA<;AO RESIDE:--iTE 
IDA DC 

~tal_ I Homens Mu!heres 

TOTAL. 78 914 40 677 38 237 
De 0 a 4 anos . . 12 930 6 573 6 357 
De 5 a 9 anos .. 12 630 6 422 G 208 
De 10 a 14 anos . 9 332 4 793 4 539 
De 15 a 19 anos . . 7 168 3 540 3 628 
De 20 a 24 anos .. 7 264 3 785 3 479 
De 25 a 29 anos .. 6 985 3 576 3 409 
De 30 a 34 anos .. 6 232 3 315 2 917 
De 35 a 39 anos . . 5 137 2 816 2 321 
De ~0 a 49 anos .. 6 071\ 3 321 2 755 
De 50 a 59 anos .. 2 899 1 467 1 432 
De GO a 69 anos . 

I 
1 427 680 747 

De 70 anos e mais 688 310 378 
I dade ignorada ... . . . . I 14G 79 67 
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Era uma populagao jovem, pois os incluidos 
entre 40 anos e mais somavam 11.263, representando 
apenas 14% da populagao. 

De acordo com a localizagao, dos 78.914 habi
tantes, 68.513 estavam na zona urbana. 

Economicamente ativas, do total de 25.725 ha
bitantes, existiam 14.604 pessoas 02.972 homens J, 
que se dedicavam a atividades industriais ; 3.863 
(1.213), a de prestagao de servigos ; 1.900 (1.676 ) a 
de comercio de mercadorias ; 1.393 0.373 ) aos seta
res de transportes, comunicag6es e a rmazenagem ; 
669 (574 ) faziam parte da administragao publica ; 
521 (203 ) tin ham nas atividades sociais sua prin
cipal ocupagao ; 323 (310 ) aplicavam-se na agricul
tura, pecuaria, silvicultura, extragao vegetal, caga 
e pesca ; e 2.452 (1.983 ) exerciam outras atividades. 
Os nao economicamente ativos e os inativos soma
vam 53.189. 

I - AIJVIdOdeS 1ndus tr101S 

2- Prestac;Oo de serv l(;:os 

3 - Come'rc•o de mercadorios 

4 - Tron spor tes,comunJCO(!Oes e 

arrnozenogem 

Outras OII'JJdodes 

A densidade demogrilfica er a das maiores do 
Pais: 3.288,08 hab/km~ . 

Movimento da Popula~ao 
0 REGISTRO Civil, em 1973, acusou 937 casamen
tos, 4.517 nascimentos no ano (79 nascidos mortos) , 
708 de anos anteriores e 1.236 6bitos (732 de menores 
de 1 ano ) . 
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ASPECTOS ECON6MICOS 

DADA a proximidade ao centro produtor de vei
culos automotores, que e Sao Bernardo do Campo, 
Diadema desenvolveu seu parque industrial, passan
do a ser fornecedor de acess6rios para suas indus
t rias. 

Privilegiado par sua localiza<;;ao fisica em rela
<;;ao a Sao Paulo, Sao Bernardo do Campo e Santo 
Andre, o Municipio viu em 1960, ap6s a emancipa
<;;ao, sua primeira industria instalada, a Maryukyu, 
hoje Kubota Tekko do Brasil, fabricante de trato
res . Mas ja trazia em sua bagagem do tempo de 
vinculo com Sao Bernardo a Solidor, Inbra e Gor
don. 

Outro fator que impulsionou a crescente econo
mia municipal foi a Rodovia dos Imigrantes, faci
litando o escoamento de seus produtos. Implanta
da em 1970, fez com que Diadema ampliasse seu 
setor industrial com pedidos semanais de instala<;;ao 
de novas firmas. 

Apoiando-se nesse e em outros fatores seu par
que cresce dia a dia. 

Produqao Industrial 

EM 1971, achavam-se em funcionamento 273 esta
belecimentos. 

Em destaque, a industria metalurgica com 57 
estabelecimentos ; seguiam-se a quimica com 29, a 
de produtos de minerais nao metalicos com 27, a 
de material de transportes com 25, a de produtos 
alimentares com 23, a mecanica com 22, a de 
mobiliario com 16, a de produtos de materias plas
ticas com 11, a de material eletrico e de comunica
<;;6es com 10, as de borracha e editorial e grafica 
com 9, a de madeira com 6, as de papel e papelao, 
e a textil com 5; as de couros e peles e produtos 
similares, as de produtos farmaceuticos e medici
nais, as de produtos de perfumaria, sab6es e velas, 
e as de vestuario, cal<;;ado e artefatos de tecidos 
com 2. Ha, ainda, 8 estabelecimentos de industrias 
diversas. 

Entre as industrias sediadas no Municipio 
podem ser citadas: Prensas Schuler Ltda., Industria 
Comercio Trorion, Nakata S.A. Ind. e Comercio, 
Conforja S.A.- Conex6es de A<;;o, Coldex Ind. Com., 
Resil S.A. Ind. e Com., Trefil S.A. Paulista, Kubota
Tekko do Brasil Ind. Com. Ltda., Polimatic Eletro
metalurgica, Metagal Industria de Componentes 
Automobilisticos, Autometal S.A. Ind. e Com. de 
Equipamentos para Autos, Taro S.A. Ind. e Com., 
Industria de Isolantes Termicos Colorisol, Reife
hauser Industria de Maquinas, Sumbeam do Brasil 
Eletrometalurgica, Corna S.A. - Viaturas e Equi
pamentos, Du Pont do Brasil S.A. - Industrias 
Quimicas. 
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Censo Agropecucirio 

A EXPLOSAO industrial verificada no Municipio 
afastou as possibilidades de a agricultura e pecmi
tia se expandirem, cedendo lugar as fabricas. 

Assim, o Censo Agropecuario, realizado em 1970, 
cadastrou apenas 36 estabelecimentos, que abran
giam uma area de 63 hectares. 

Dos estabelecimentos, 9, com 13 ha, estavam 
a cargo de seus proprietarios; 24, com 44 ha, de 
arrendatarios; e 3, com 6 ha, de ocupantes. 

No que se relaciona as lavouras, compreendiam 
uma area de 24 ha, cabendo as permanentes 2 ha 
e as temporarias 22. 

Nas atividades agropecuarias ocupavam-se 159 
pessoas e contavam-se 7 tratores. 

Quanto a pecuaria, foram apurados 324 suinos 
e 38.612 galinaceos. 

Comercio 

DEVIDO a proximidade da Capital Paulista, a ape
nas 12 km, o Municipio nao disp6e de estabeleci
mentos atacadistas e os varejistas eram 522, em 
1973. 

A exportagiio de material de transporte, mate
nais de plastispuma, microtratores, motores a 
oleo diesel, material plastico, aparelhos de refrige
rar;ao, condicionadores de ar, trefilados, maquinas 
classificadora e de enderego, oleo hidraulico e pren
sas e feita para todo o Pais. 

Para o Uruguai, Paraguai, Argentina, Estados 
Unidos e Alemanha sao exportados macacos hidrau
licos, maquinas a oleo, hidraulica para acionar ou
tras maquinas elevadoras de pesos, prensas, auto
pegas e produtos de plastispuma. 

Diadema importou em 1972, em sua maioria , 
materias-primas usadas nos diversos tipos de indus
trias, com predominancia para o ferro, ago, bor
racha e polietileno. 

Presta~ao de Servi~os 

PARA prestagiio de servigos est a vam sediados no 
Municipio, em 1973, 273 estabelecimentos, sendo 220 
bares e botequins, 18 restaurantes, 26 saloes de bar
beiros, 7 de cabeleireiros para senhoras e 2 boates. 
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Banco do Estado d e Sao Paulo 

Bancos 
EM 1974 o Municipio tinha 14 agfmcias dos se
guintes bancos : Brasileiro de Descontos, do Brasil, 
Comercial do Parana, Comercio e Industria de Minas 
Gerais, Estado de Minas Gerais, Frances Brasileiro, 
!tau, Nacional do Norte, Noroeste do Estado de 
Sao Paulo, Sao Caetano do Sul, Estado de Sao 
Paulo, Uniao Comercial, Uniao de Bancos Bra
sileiros e Banco Mercantil de Sao Paulo. Ha, tam
bern, uma agencia da Caixa Economica Federal e 
uma da Estadual. 

T ransportes 
A RODOVIA dos Imigrantes, urn dos mais arrojados 
empreendimentos do Pais, atravessa o Municipio 
na dire<;ao norte-sul, trecho j a totalmente asfaltado 
e com duas pistas de faixas duplas. Serve de via 
de escoamento de toda regiao para Santos e Sao 
Paulo. Em fase de conclusao alguns dos 8 viadutos 
da area municipal. Grande Trevo Rodoviario, de 
maxima utilidade para as industrias locais, ligara 
a Rodovia dos Imigrantes as avenidas Marginal e 
Antonio Piranga. A Rodovia Estadual SP-12, pela 
urbaniza<;ao de Diadema, transformou-se nas ave
nidas Antonio Piranga e Piraporinha, que cortam 
no sentido leste-oeste, servindo tanto Sao Paulo 
como Sao Bernardo do Campo. 

Quanto as rodovias municipais, com as obras 
da reforma da Cidade, cederam lugar a ruas e ave
nidas . 

As cidades vizinhas sao atingidas nos seguintes 
tempos : Silo Bernardo do Campo, em 20 minutos ; 
Silo Caetano do Sul, 45 min. e Santo Andre, 1 hora. 
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A Capital Estadual chega-se em 40 min. via 
Bairro Jabaquara, 50 min. via Bairro Brooklin, e 
1 hora e 5 min . via Piraporinha e Via Anc.hieta ; 
e a Capital Federal, em 18 horas e 52 min., atraves 
de Sao Paulo, Ribeirao Preto, Uberaba, Uberlandia, 
Itumbiara, Goiania e Amipolis. 

Ro d ov •o Es1o d vo l 

Rodovio Federal 

Ferro vi a 

UZES 

Estavam registrados na Prefeitura local, em 
1972, 817 autom6veis e jipes, 41 furg6es, 173 6nibus, 
321 camionetas, 592 caminh6es e 16 outros veiculos. 

Quatro empresas rodoviarias mantinham li
nhas urbanas ou interestaduais e 4 possuiam 11 
linhas intermunicipais. Existiam ainda 5 empresas 
sediadas em outros municipios, que estabeleciam 
ligag6es com Diadema. Este esta a 5 minutos da 
Estagao do Bairro Jabaquara, do METRo de Sao 
Paulo. 

Comunicaqoes 
A COMUNICACAO telefonica e assegurada pela 
Companhia Tefef6nica da Borda do Campo, com 
sede em Santo Andre. Hoje incorporada a TELESP 
mantem ligag6es com a Companhia Telef6nica 
Brasileira e possuia 982 aparelhos instalados, em 
1973. As comunicag6es postais-telegraficas estao a 
cargo de 1 agencia da Empresa Brasileira de Cor
reios e Teiegrafos. 

0 Municipio recebe os programas de televisao 
da TV-Cultura, TV-Tupi, TV-Globo, TV-Record, 
TV-Gazeta, TV-Bandeirantes, todas pertencentes a 
Sao Paulo. 
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ASPECTOS SOCIAlS 

Domicilios 

0 CENSO de 1970 apurou em Diadema 15.468 domi
cilios, sendo 15 .452 permanentes e apenas 16 impro
visados. 

Segundo a condi<;ao de como eram ocupados, os 
permanentes se dividiam em: 10.202 pr6prios ; 3.709 
alugados ; e 1.541 possuiam outras condit;6es. 

Do total dos domicilios, 356 eram abastecidos 
pela rede geral de agua e 14.221 por nascentes, e 
quanto as instalat;6es sanitarias, 4.238 eram provi
dos de fossas septicas e 9.272 de fossas rudimentares. 

Urbaniza~iio 

QUANDO Diadema ainda pertencia a Sao Bernardo 
do Campo e este a Santo Andre, a Empresa Urba
nistica Vila Conceit;ao loteou 70 alqueires de terra, 
em area propria para chacaras. Na epoca nao havia 
possibilidades de se fazer loteamentos urbanos. 

0 Eldorado ate 1920 era propriedade do Dr. 
Olavo Camargo e com a Represa Billings, foi ini
ciada sua divisao entre tres municipios: Diadema, 
Sao Paulo (Regional de Santo Andre) e Sao Ber
nardo do Campo. Os 250 alqueires de que se com
punha comet;aram a ser loteados, apenas a partir 
de 1930. 

0 bairro possui residencias de alto padrao, loca
lizadas principalmente nas avenidas Nova Ipe e 
Nossa Senhora dos Navegantes e as margens da 
Represa . 

Assim, quando da emancipagao, ja estavam 
delineados OS tres principais nucleos de Diadema: 
Centro, Eldorado e Piraporinha. 

No entanto o primeiro loteamento residencial, 
o da Vila Sao J ose, s6 foi aprovado pela municipali
dade de Diadema em 1960. Logo se tornou densa a 
populat;ao local, pelo fato de os proprietarios das 
industrias de veiculos, Willys e Mercedes Benz, de 
Sao Bernardo do Campo, terem adquirido os ter
renos e os revendido a seus operarios. 

Hoje o nucleo urbano compreende 37 avenidas, 
846 ruas, 6 prat;as, 2 jardins e 1 parque. Obedece ao 
Plano de Desenvolvimento Integrado de Diadema, 
organizado entre 1969 e 1971 pelo GPI - Grupo de 
Planejamento Integrado Ltda. e pelo SERFHAU -
Servit;o Federal de Habita<;ao e Urbanismo, o qual 
se aj ustou as diretrizes do Plano Metropolitano de 
Desenvolvimento da Grande Sao Paulo, assegurando 
assim a compatibilidade das solut;6es locais a Poli
tica de Desenvolvimento da Area Metropolitana. 
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Sao seus principais logradouros as avenidas 
Presidente Kennedy, Conceigao, Antonio Piranga, 
Aida, Born Jesus de Piraporinha, Prestes Maia, Fa
gundes de Oliveira, Casa Grande, Dona Ruyce de 
Ferraz Alvim, Sete de Setembro e Brasilia ; rua da 
Agua Fria e as pragas Presidente Castello Branco, 
Born Jesus de Piraporinha e Ruy Barbosa. Em 1973 
o total de prectios era de 18.985; dos logradouros, 
85 foram beneficiados com pavimentagao e 2 com 
arborizagao publica. 

Dos registros da Prefeitura constam 3 enge
nheiros de Diadema, e 181 de outras cidades, 152 
construtores licenciados, 60 arquitetos e 95 empre
sas construtoras atuando no Municipio. 

Abastecimento de Agua 

0 SERVIQO teve inicio em 1972. A rede de abasteci
mento tern extensao de 20.000 metros e possui re
servat6rios com capacidade de 252 m3, atendendo a 
1.210 predios. 

Esgotos 

COM 29.236 metros de extensao, o servigo beneficia
va a 2.739 predios, em 1974. 

1/umina~ao 

A. ENERGIA domiciliar e fornecida na voltagem de 
110 e freqiiencia de 60 C/ S. Estavam ligados a rede 
16.643 prectios. 

Luz e forga no Municipio estiio a cargo da Sao 
Paulo Light. Ha 397 focos de iluminagao publica e 
564 logradouros possuiam iluminagao domiciliar. 

Saude 

OS SERVIQOS medicos sao prestados no Centro 
Hospitalar ABCD e Hospital Sao Lucas, ambos de 
clinica geral, com 260 e 160 leitos, respectivamente. 
Para psiquiatria ha o Instituto Eldorado, com 300 
leitos e a Comunidade Terapeutica Enface, com 70 
!eitos para clinica infantil. 

Prestam ainda socorro medico, 3 postos de sau
de, 1 pronto-socorro e 6 centros de puericultura. 
Ha 18 farmacias e drogarias. 

Os servigos profissionais estao a cargo de 75 
medicos, 15 dentistas, 18 farmaceuticos, 4 enfer
meiros e 25 auxiliares de saude. 
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Assistencia Social 

SETE entidades dedicam-se a assistencia social no 
Municipio: Promo<;ao Social Municipal ; Sociedade 
Sao Vicente de Paulo; Lar Espirita o Born Sama
ritano ; Comunidade Inamar - Educac;ao e Assis
t€mcia ; ANAC - Associac;ao Nacional de Assisten
cia ao Cardia co ; Grupo Espirita Caibar Schuter: 
Lar Benvindo. 

Servico Social Prom.oc,:do H untana 

Religiao 

A RELIGIAO cat6lica predomina no Municipio com 
70.848 adeptos, de acordo com o Censo de 1970. 
Ravia, ainda, 5.535 evangelicos, 644 espiritas e 
1.440 de religi6es nao discriminadas. Niio possuiam 
religiao 447 pessoas. 

As matrizes de Nossa Senhora da Conceic;ao, 
de Santa Rita de Cassia, Born Jesus da Pedra Fria 
e a Igreja dos Navegantes sao os templos cat6licos . 

Para o culto protestante existem 4 templos e 
7 sal6es. 

Do espiritismo ha 5 sal6es umbandistas e 2 kar
decistas . 
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ASPECTOS CULTURAl$ 

Alfabetizac;oo 

EM 1970, o Censo apurou no Municipio 47.154 pes
soas alfabetizadas, na faixa de 5 anos e mais. 

Por grupos de idade e localizagao, estavam dis
t ribuidas como se segue: 

De 

GRCPOS DE 
IDADE 

TOT AL 

5 a 9 anos . . 
De 10 a 14 anos . . 
De 15 a 19 anos .. 
De 20 a 24 anos .. 
De 25 a 29 anos 
De 30 a 39 anos .. 
De 40 a 49 anos .. 
De 50 a 59 anos . . 
De 60 a 69 anos .. 
De 70 anos e m1is 
Idade ignorada .. 

PESSOAS ALFABETIZADAS 

Total 
Quadro 
urbano 

Quadro 
rural 

-- -- --1----~1-----

47 154 41 575 5 579 

4 597 4 006 591 
8 673 7 643 1 030 
6 626 5 856 770 
6 217 5 491 726 
5 598 4 917 681 
8 729 7 712 1 017 
4 147 3 726 421 
1 611 1 413 198 

647 5!0 107 
268 231 37 

41 40 1 

Grupo Escolar do Bairro d e Eldorado 
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Colegio Estadual de Diadema 

Ensino de 1.0 Grau 

0 ENSINO de 1.0 Grau dispunha de 24 unidades 
escolares, em 1974, com 794 professores. No inicio 
do ano letivo estavam matriculados 23.494 alunos . 

As unidades acima mantinham cursos pre-pri
marios com 1.012 alunos e 24 professores. 

0 supletivo contava com 56 cursos, igual nu
mero de professores e 1.790 alunos. 

Ensino de 2.0 Grau 

ERA ministrado em dais estabelecimentos: Colegio 
Estadual de Diadema e Colegio Estadual do Bairro 
de Piraporinha. No inicio de 1974 estavam matri
culados 1.688 alunos e leciona vam 100 professores. 

Unidade Jntegr ada d e Ensino de 1 ." Grau Jodo Ramalho 



Outros Cursos 

ALEM dos cursos ja citados, funcionavam em Dia
dema micleos de Ensino Profissional Livre, sendo de 
datilografia as escolas : Brasil, Sao Jose e a do 
SENAC; a Escola Santo Antonio leciona va datilo
grafia e taquigrafia ; a Madureza 28 de Julho tinha 
cursos de madureza, ginasial, colegial e desenho me
canico ; para corte e costura existiam a Escola 
Santa Rosa e o Nucleo Profissional Ensino Livre 
Apolo. Lecionavam nos cursos mencionados 18 pro
fessores e a matricula total era de 702 alunos, em 
1974. 

Teatro 
NO TEATRO Diadema, com capacidade para 100 
espectadores, a Prefeitura Municipal iniciou, em 
1973, urn curso para teatro. 

lmprensa 

CIRCULA no Municipio o semanario Diadema Jornal, 
fundado em 1962, que teve, em 1973, a tiragem de 
62.400 exemplares. 

Ha 4 tipografias e 2 livrarias. 

Associaqoes Culturais e Desportivas 

EXISTE uma entidade cultural, a Lira Musical 
Diadema, fundada em 1968 e com 36 s6cios. Ha 
duas de carater cultural e desportivo : Diadema 
Bumka Kyo Kay, com 300 s6cios e a Associagao 
Cultural, Esportiva e Recreativa Conforja, com 150. 
Como organizag6es desportivas contam-se: Gremio 
Recreative Gordon, com 650 s6cios; Associagao Atle
tica Nakata, 620; Esporte Clube Estrela do Sui, 150 ; 
Piraporinha Futebol Clube, 140 ; Gremio Recreative 
Enunciar, 120; Associagao Atletica Diadema, 85 (o 
mais antigo, fundado em 1929) ; Vila Lidia Futebol 
Clube, 60; Esporte Clube Jardim das Nag6es, 50. 

Citam-se, ainda, o Clube de Xadrez de Diadema 
e a Associagao dos Funcionarios da Prefeitura Mu
nicipal de Diadema. 

A Associagao Atletica Mercedes Benz do Bra
sil, com sede em Sao Bernardo do Campo, possui 
em Diadema urn moderno ginasio de esportes. 

Bibliotecas 

A BIBLIOTECA Municipal Oliria de Campos Barros 
possui acervo de 3.500 volumes. Funciona com bi
blioteca fixa e circulante, tendo recebido 13.900 con-
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Ginasio de Esportes da Associacao Atletica Mercedes Benz 

Diretoria de Educariio, Esportes e Turismo 
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sulentes, em 1973. Foram feitas 14.600 consultas e 
emprestados 818 exemplares. 

Existiam, ainda, mais 4 bibliotecas particulares 
com urn total de 1.800 volumes e pertenciam ao 
Colegio Estadual de Diadema (650 volumes), a 
Unidade Integrada de Ensino do 1.0 Grau Joao Ra
malho (500), ao Grupo Escolar Eldorado (400) e 
ao Grupo Escolar do Jardim Luso (250) . 

Clube Escandinavo 

Turismo 
GRANDE impulso tern tornado o turismo em Dia
dema, com a instalac;ao da Rodovia dos Imigrantes. 
Paralela a parte econ6mica esta a turistica pois 
seus belos viadutos e aneis rodoviarios apresentam 
uma visao panoramica da maior parte do Municipio. 

Mas a grande atrac;ao local e sem duvida a 
Baia do Eldorado, fonte de turismo desde meados 
de 1940. E inclusive na Baia que se realiza a festa 
de Nossa Senhora dos Navegantes, ha 2 anos oficia
lizada pela Prefeitura. Atualmente esta no Calen
dario Turistico da Secretaria de Cultura, Espor.te e 
Turismo do Estado de Sao Paulo. Os festejos sao 
realizados no mes de junho e tern como ponto alto 
a Procissao Aquatica, onde barcos da regiao acompa
nham e conduzem a Santa, partindo do canal ate 
a Baia do Eldorado, onde e celebrada a Missa Flu
t uante, sobre urn ancoradouro no centro da mesma. 
Alem da beleza da procissao aquatica, o turista en
contra no local barracas com pratos tipicos, arte
sanato, "shows" e atrac;6es diversas sempre reno
vadas. 

Ha entendimentos entre a Prefeitura Munici
pal e a Light para que a area, entre as ruas Agua 
Santa e Nossa Senhora dos Navegantes se transfor-
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Eldorado Country Club 

me numa pra<;;a, com jardins, coretos, "play-gro
und", etc. 

Ha ainda no Bairro do Eldorado o Clube Escan
dinavo e o Country Club Eldorado, para s6cios e 
visitantes. 

A Represa Billings, que banha o Bairro do El
dorado, constitui entretanto o maior interesse turfs-

Vista parcial da Baia d e E ldorado 



tico de Diadema. Alem de seu encanto natural pas
sui trechos que possibilitam a nata~tiio, pequenos 
bosques e clareiras, utilizii.veis para pique-niques e 
conta com restaurantes de categoria internacional. 

Em estudos a constru~tiio de um camping a 
margem da Represa, de iniciativa da Prefeitura. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E 
POLITICOS 

ESTAO sediadas em Diadema, entre outras repar
ti<;6es publicas, um Posto do Ministerio do Trabalho, 
um Posto do Instituto Nacional de Previdencia So
cial, um Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda, a 
Delegacia de Policia, a Junta do Servi<;o Militar e 
Agencia de Coleta do IBGE. 

Finan~as 

EM 1973 a arrecadac;ao estadual foi de Cr$ 97,6 
milh6es . A Municipalidade arrecadou CrS 34,6 mi
lh6es, tendo realizado despesas que atingiram 
Cr$ 42,5 milh6es . 

0 orc;amento municipal, para 1974, previa re
ceita de Cr$ 42,5 milh6es e fixava igual despesa. 

A arrecadac;ao federal e realizada pelo Muni
cipio de Sao Bernardo do Campo. 

Representa~ao Politico 

A CAMARA Municipal comp6e-se de 13 vereadores. 
Estavam inscritos, ate 1973, 31.200 eleitores. 

FONTES 

AS INFORMA(:OES divulgadas neste trabalho toram em sua 
maioria tornecidas pelo Agente da Coleta do IBGE em Diade
m a, D omingos Elias Schanoski. 

Utilizados tambbn dados do D itirio de Sao PaulO, d e 26/1/69 
e do d e 13/12/1970, dos arquivos de documentaqiio municipal 
do IBGE e de diversos 6rgiios do siste1na estatistico nacional. 
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COLECAO DE MONOGRAFIAS 

500 Criciiima, SC 
501 Ribeirao Preto, SP 
502 Corn~lio Procopi o, PR 
503 Petrolina, PE 
504 1tumbiara, GO 
505 Sap~, PB 
506 Barra de Sao Francisco, ES 
507 Cachueira do Sui, RS 
5C8 Sao Manuel, SP 
5C9 ltaguaf, RJ 
510 Sao Fid~lis, RJ 
511 Sao Caetano do Sui, SP 
512 Presidente Epitacio, SP 
513 Santa Maria, RS 
514 Goiania, GO 
515 Sao Bernardo do Campo, SP 
516 Aguas de Sao Pedro, SP 
517 Garibaldi, RS 
518 Vitorino Freire, MA 
519 Rio Branco, AC 
520 Quixada, CE 
521 Sao Pedro da Aldeia, RJ 
522 Farroupilha, RS 
523 Sao Joao da Barra, RJ 
524 Lambari, MG 
525 Vise u, PA 
526 Acaraii, CE 
527 Vit6ria, ES 
528 Sao Vicente, SP 
529 Coroata, MA 
530 Paraiina, GO 
531 Batatais , SP 
532 Alenquer, PA 
533 Ubatuba, SP 
534 Torres, RS 
535 Santa Cruz do Su i, RS 
536 Uniao dos Palmares, AL 
537 Sao Raimundo Nonato, PI 
538 Rolandia, PR 
539 ltuiutaba, MG 
540 Aracaju, SE 
541 Paranagua, PR 
542 Sao Joao de Meriti, RJ 
543 Alfenas, MG 

6.• S~RI E A 

544 ltaboraf, RJ 
545 Rio Claro, SP 
546 Macafba, RN 
547 Santana do I panema, AL 
548 Balneario de Camboriii, SC 
549 Santo .llngelo, RS 
550 Sao Lourenco da Mala, PE 
551 Natal, RN 
552 Barra do Corda, MA 
553 Suzano, SP 
554 Araruama, RJ 
555 Gramado, RS 
556 Vila Veiha, ES 
557 Paulista, PE 
558 Maua, SP 
559 Adamantina, SP 
560 l tambacu ri, MG 
561 Caceres, MT 
5'i2 Dom Pedrito, RS 
563 ltabira, MG 
564 Santos Dumont, MG 
565 Cascavel, PR 
566 l tajuba, MG 
567 Santa Barbara d'Oeste, SP 
568 Santa Rosa, RS 
569 Sao los~. sc 
570 Uberaba, MG 
571 Assis Chateaubriand, PR 
572 Po a, SP 
573 Sao Bento do Sui, SC 
574 Mont~negro, RS 
575 Rondon6polis, MT 
576 Crateiis, C E 
577 Rio Verde, GO 
578 Sao Marcos, RS 
579 Araxa, MG 
580 Diamantina, MG 
581 Arroio Grande, RS 
582 Tres Rios, RJ 
583 Aguas de Lind6ia , SP 
584 Campinas, SP 
585 Barra Bonita, SP 
5e6 l tu, 5P 
587 Diadema, SP 

Acabou-se de imprimir, aos nove dias do mes de maio de 
mil novecentos e setenta e cinco, nas ojicinas do ServiQO 

Gr(zjico do IBGE, em L ucas, Rio de Janeiro, RJ 




