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Conhecido como um dos principais municípios que formam a região do Grande ABC,
Diadema conta com a vantagem de ter uma localização estratégica, situada somente a 5
km da capital paulista, mais precisamente da estação de metrô Jabaquara. A cidade conta
com cerca de 1.800 indústrias e vem atraindo novos centros de logística por conta da sua
proximidade com o Rodoanel. No entanto, nos últimos anos, a região abandonou seu perfil
puramente industrial e agora conta com uma melhor oferta de serviços, economia própria,
além de organizar com excelência o deslocamento para cidades próximas.
O transporte público é um dos seus pontos de maior destaque, por ser muito bem planejado. Uma das opções dos seus moradores é o Terminal Metropolitano de Diadema, com
dezenas de linhas de ônibus que cruzam a cidade e chegam até a estações de Metrô da
Capital (São Judas e Jabaquara, por exemplo) e fazem ligação direta até com o elegante
Shopping Morumbi e a estação Berrini da Linha 9 – Esmeralda da CPTM, que liga Grajaú a
Osasco por 32 quilômetros, com 18 estações, percorrendo a Marginal Pinheiros.
Pelo Terminal Metropolitano de Diadema passa o Corredor Metropolitano ABD. É um
corredor exclusivo para ônibus e trólebus com extensão total de 33 quilômetros, que liga
o bairro de São Mateus, no extremo leste da capital, ao Jabaquara, na Zona Sul, atravessando quatro municípios do Grande ABC: Mauá, Santo André, São Bernardo e Diadema.
Sua frota conta com mais de 230 veículos, que percorrem 13 linhas e passam por outros
oito terminais.
Este sistema de transporte traz como grande vantagem a redução no tempo de locomoção de seus usuários. Por isso, para quem mora em Diadema é tão fácil e rápido chegar
ao Metrô de São Paulo ou aos centros empresariais da Berrini e da Vila Olímpia. O tempo
gasto para ir de Diadema a estas regiões, muitas vezes, é até menor do que se o usuário
tivesse como origem alguns bairros da própria capital.
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Localização estratégica e transporte
eficiente: destaques de Diadema

Diadema: desenvolvimento econômico sem deixar de lado a qualidade de vida dos seus moradores.

QUALIDADE DE VIDA

Shopping Praça da Moça: point de compras e lazer.

ra de serviços e produtos bem completa,
com diversos bancos, bons restaurantes,
um comércio local forte e diversificado,
grandes supermercados, escolas, hospitais
de qualidade e um moderno shopping, o
Praça da Moça.
Inaugurado em 2009, o Shopping Praça da
Moça conta com 140 lojas. Seu variado mix
oferece lojas nos segmentos de artigos esportivos, moda feminina, joalheria, acessórios, calçados, eletrodomésticos, perfumaria,
moda jovem e muitas outras opções em
lojas como C & A, Marisa, Lupo, Camisaria
Colombo, Marisa, Magazine Luiza, Via Uno,
Nico Boco, Planet Girls, Centauro, Ponto Frio,
Hering, O Boticário e World Tennis, além de
salas de cinema e praça de alimentação.
Um dos destaques desta região é o famoso Quarteirão da Saúde, um imenso centro
de serviços na área da saúde em que são
realizados mais de 14 mil consultas e exames médicos e odontológicos por mês.
Uma atração especial para os moradores,
que garante ainda mais qualidade de vida,
é o Parque do Paço, considerado um dos
melhores programas ao ar livre do município, com diversas atrações, como playground, trilha para caminhadas e corridas,
churrasqueiras, quiosques e quadras esportivas. A cidade possui outras boas de lazer,
como o Jardim Botânico, o Observatório
Astronômico, o Museu de Arte Popular e o
Borboletário.

Morar próximo do Centro é garantia de
ainda mais conveniência e conforto para
quem escolher viver em Diadema. A partir
desta região estratégica, é fácil o acesso ao
Grande ABC, à Baixada Santista e à Capital
paulista, graças à proximidade com a Rodovia dos Imigrantes.
Para quem trabalha nas imediações da
Berrini, em São Paulo,
um dos mais importantes centro financeiros e empresarias do
estado, por exemplo,
a locomoção de carro
ou por transporte público é rápida. Quem
mora nesta área também está próximo do
Terminal Metropolitano de Diadema e do
Corredor Metropolitano ABD.
As imediações do
Centro ainda oferecem um infraestrutu- Parque do Paço: opção de lazer com muito verde e belo visual.

Foto: Marcos Luiz

Foto: Divulgação

O bom de morar
perto do Centro
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Condomínios oferecem um mundo
de lazer e diversão sem sair de casa

Sala de ginástica: mais saúde sem precisar pagar a mensalidade de uma academia externa.

Piscina: lazer e entretenimento para a família toda.

Qualidade de vida, lazer, segurança
e praticidade são exigências do consumidor moderno das principais cidades
brasileiras. Para atender a esta demanda, alguns empreendimentos residenciais mais sofisticados vêm equipando
seus condomínios com uma variedade
incrível de atrações de entretenimento e
esporte que, no passado, só era possível desfrutar em um bom clube externo
pagando mensalidades altas ou mesmo
num hotel de luxo durante as tão esperadas férias.
Esta tendência é resultado de uma
demanda crescente nas grandes metrópoles: a busca não só pela qualidade de
vida, conforto e segurança, mas também
– e principalmente – por um maior convívio com seus amigos e familiares. Num
empreendimento como este fica mais
fácil e divertido reunir a família toda.
Está tudo ali à sua disposição. Sem
sair de casa. Sem pegar trânsito. Sem
pagar pela mensalidade de um clube
externo. Para os encontros familiares,
existem locais de convivência especialmente desenvolvidos para receber bem
seus convidados, como salões de festas
para adultos e crianças e churrasqueira.
Piscinas para adultos e crianças, salão

esportivas, sala de ginástica e espaço
ao ar livre para práticas esportivas.
Quer ver seus filhos crescerem rodeados de amigos e de muita diversão?
Brinquedoteca, playgrounds, salão de
jogos, pista de patins e ateliê de pintura são exemplos de recursos criativos que já podem ser encontrados.
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de jogos, espaço ao ar livre para jogos e muito verde são outras boas
oportunidades para conviver mais
com a família.
Quer praticar mais exporte? Num
bom empreendimento como este
você encontra uma infinidade de opções para se exercitar, como quadras

Playground e muito verde: seus filhos com mais qualidade de vida.

E tem mais: para trazer ainda mais
conveniência aos seus moradores,
estes condomínios oferecem outros
serviços interessantes, como espaço
mulher (para a mulher ter uma infraestrutura de salão de beleza sem sair
de casa), pet care (dedicado aos animais de estimação) e até home office
(um ambiente desenvolvido especialmente para quem optou por trabalhar
em casa).
Outra tendência cada vez mais
valorizada pelo mercado é o maior
contato com o verde. Nos melhores
condomínios, a preocupação de proporcionar aos seus moradores um
maior contato com a natureza é visível. Isso pode ser visto em árvores
distribuídas pelo terreno, gramados e
jardins bem-cuidados.
É a busca não só pela qualidade de
vida, mas também pela valorização dos
seus imóveis, pois a presença de áreas verdes contribui bastante com esta
valorização. Para o consumidor, seja
para morar ou para investir, comprar
um imóvel com este perfil é a garantia
de um bom negócio e a certeza de um
excelente negócio numa futura venda
do apartamento.

