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Trajetória de Vanderlon poderá 
fazer a diferença

Confi ra outros assuntos das cidades da região 
ao alto tietê nas páginas abaixo e fi que por den-
tro das informações. 

Sua trajetória, sua articulação e apoios de 
deputado poderá fazer a diferença.
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Cidade de Mogi das Cruzes São-Paulo

Biritiba Mirim

Ecotietê transforma Mogi das Cruzes 
e cria 7,5 mil empregos

Foto: Ney Sarmento (PMMC)A região de Cezar de Souza nem de longe vai parecer com o que se vê hoje

Um plano sem igual na história de 
Mogi das Cruzes prepara a Cidade 
para um salto de qualidade de vida 
que revolucionará o dia a dia dos 
mogianos, com desenvolvimento 
sustentável, novas empresas e mais 
empregos. Chama-se +Mogi Ecotie-
tê o conjunto de ações para conci-
liar mobilidade e expansão urbana, 
saneamento básico e legado socio-
ambiental. Tudo ao longo das regi-
ões mogianas próximas ao Rio Tietê. 
Meta é fazer Mogi das Cruzes avan-
çar 50 anos em 5. O investimento de 
quase R$ 400 milhões está garantido 
no contrato de fi nanciamento entre 
a Prefeitura e a Cooperação Andi-
na de Fomento (CAF) – o Banco de 
Desenvolvimento de América Latina. 
Só a execução dos trabalhos vai gerar 
7.500 empregos diretos e indiretos.
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Candidatos de Biritiba Mirim destacam seus 
diferenciais na reta fi nal da campanha eleitoral
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Editorial

Decisão Eleição 2020
Trump perde processo 
em que buscava parar 
apuração em MichiganEstá chegando 15 de no-

vembro, momento muito 
decisivo para os próximos 
4 (quatro) anos de pleito 
de executivo e legislativo 
e quanto mais perto che-
ga o momento decisivo na 
urna, o que parece é que os 
eleitores fi cam ainda com 
mais dúvida em quem vo-
tar. Os últimos momen-
tos são importantes para 
a avaliação, a campanha 
mostra-se os motivos, 
ataques , e os porquês, e 
as diferenças de cada um, 
sem contar os famosos 
“votos de cabresto” aque-
les que acabam ganhando 
voto na marra, ou aqueles 
que dão aquela “ajudinha” 
em troca de 4 anos de go-
verno, mas como o povo 
mais esclarecido de como 
funciona uma eleição e 
que as promessas acabam 
sendo apenas promessas 
o eleitor avalia melhor 
quem deve ser competen-
te e compromissado com 
a cidade e não com apenas 
alguns. Os eleitores mais 

Jornalista
Raphael Nogueira Félix

Por Jan Wolfe - Reuters - Michigan

Biden, adversário democrata de Trump, 
tem vitória projetada no estado

atentos com informações 
de relevância na internet 
e no jornal selecionam 
e “descartam’’ os fakes 
news. Nesta eleição teve 
também candidatos que 
foram infelizmente inde-
feridos, fi cando possivel-
mente impossibilitados 
de concorrer nesta elei-
ção de 2020 e outros que 
conseguiram no último 
momento. Há também 
alguns candidatos bem 
preparados que fi ca até 
difícil do eleitor escolher 
quem seria o melhor, nas 
cidades do alto tietê por 
exemplo de 2 ou 3 candi-
datos bons ao executivo 
de cada cidade poderia 
dividir os votos entre eles, 
e a última semana de cam-
panha poderá por fi m ter 
defi nitivamente o vence-
dor, e por as promessas de 
campanha a partir do dia 
1 de janeiro de 2021.Can-
didatos a vereadores  tam-
bém seguem em uma boa 
disputa para decidir quem 
leva uma cadeira.

Uma juíza norte-america-
na rejeitou uma ação civil 
apresentada pela equipe de 
campanha do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, na esperança de parar 
a contagem de votos no Mi-
chigan.

O ex-vice-presidente Joe Bi-
den, adversário democrata de 
Trump, tem vitória projetada 
no Michigan, onde o republi-
cano foi vencedor na eleição 
de 2016.

Cynthia Stephens, juíza de 
uma vara cível do Michigan, 
tomou a decisão durante uma 
audiência realizada nesta 
quinta-feira (5), e disse que 
pretende emitir um veredicto 
por escrito na sexta-feira (6).

Autoridades de campanha de 
Trump disseram ter iniciado 
a ação no Michigan para de-
ter a contagem no estado e ter 
mais acesso ao processo de 
apuração.

A ação civil foi um “exercí-
cio de mensagem”, disse Bob 
Bauer, conselheiro de campa-
nha de Joe Biden.

“Não tem outro propósito 
além de confundir o público 
a respeito do que está aconte-
cendo e apoiar suas alegações 
infundadas de irregularida-
de”, disse Bauer em conversa 
com repórteres.

Nacionalmente, Biden se 
aproximou da vitória nesta 
quinta-feira (5), em uma elei-

ção extremamente acirrada, 
que dependia de margens 
mínimas em um punhado de 
estados.

Trump lançou uma enxurra-
da de ações judiciais em todo 
o país.

Em outro revés para Trump 
nesta quinta-feira (5), um juiz 
na Geórgia negou um pedido 
de sua campanha para que o 
condado de Chatham sepa-
rasse as cédulas que chegaram 
tarde pelo correio para garan-
tir que não sejam contadas.

Uma porta-voz da campanha 
de Trump não respondeu de 
imediato a pedidos de co-
mentários sobre as decisões 
da Geórgia e Michigan.
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Com Inho a frente da prefeitura nos 8 anos de mandato como prefeito a cidade conquistou 
o maior pacote de obras e investimentos da história do município.

Inho realizou muitas conquistas para a educação em seu mandato e agora quer ampliar

3

Inho quer um trabalho com compromisso 
com a cidade como a de 2009 a 2016

O candidato também quer continuar 
trabalhos ligados a educação do município

Carlos Alberto Taino Junior 
(Inho) foi prefeito da cidade 
de Biritiba Mirim por oito 
anos, de 2009 a 2016 e pos-
teriormente trabalhou jun-
tamente com os deputados 
Marcio Alvino (PL) e André 
do Prado (PL) onde segundo 
ele conquistou mais experi-
ência para este novo pleito a 
frente do executivo do muni-
cípio, onde segue fazendo sua 
campanha com Adriana Rufo 
como candidata vice prefeita .
Nas gestões anteriores, Inho 
conquistou o Pronto Atendi-
mento “Irio Taino” inaugura-
do em 2014 com o governador 
na época Geraldo Alckmin  
com cerca de 300 pacientes 
por dia, em funcionamento 

Segundo o candidato ele quer 
que Biritiba Mirim tenha um 
olhar especial para o ensino 
de Educação Infantil. - Mu-
dou muito em meu manda-
to como prefeito em Biritiba 
Mirim e mudou para melhor, 
com investimentos na quali-
dade de ensino, período in-
tegral, material pedagógico 
e diversas ações em conjun-
to provam que desde 2009 a 
cidade avançou na área de 
educação. Merenda de quali-
dade. A merenda distribuída 
em toda rede municipal era 
de primeiro segundo o can-
didato Inho, balanceada por 
nutricionistas  que se preo-
cupavam no dia a dia com os 

Biritiba Mirim

Inho (PL)

24h sendo a porta de entrada 
para urgência e emergência, 
quatro novas ambulâncias e 
uma van. Inho também cons-
truiu o “Centro de Referência 
da Mulher”, exclusivo para a 
saúde da mulher, e também 
o “Centro de Referência da 
Criança” onde o atendimento 
era agendado e o número de 
crianças atendidas era de 117 
crianças, subindo para 585 
posteriormente. Contava ain-
da com estrutura para a sala 
de vacinas e sala de odontolo-
gia com cerca de 800 atendi-
mentos por mês.

Tinha-se também agentes co-
munitários com o programa 
como o “Melhor em Casa” 

com cerca de 150 atendimen-
tos por mês em domicílios.
Os trabalhos no âmbito da 
saúde também contaram 
com a reforma e ampliação 
de todas as unidades de saú-
de, como a do ESF Cruz das 
Almas, ESF Jd. Yoneda, UBS/
ESF Irory, PSF. JD dos Euca-
liptos e também a construção 
da Unidade Básica de Saúde 
do bairro do Castellano, que 
foi pré-inaugurada, onde se-
gundo o candidato às obras 
onde não foram concluídas 
ele teria o prazer de concluir 
caso ganhasse o pleito nova-
mente na cidade.
Lembrando também que a ci-
dade conta com o serviço do 
SAMU.

alunos com frutas e verduras 
no cardápio, além de fontes de 
proteínas importantes para o 
desenvolvimento dos alunos. 
Atendimento Educacional 
Especializado, com a reforma 
da escola João Cardoso, uma 
ala foi projetada para atender 
com mais conforto, cerca de 
100 alunos que necessitam de 
cuidados e atividades especí-
ficas na educação especial.
E falando de creche: A cre-
che Otávio Garcia foi a pri-
meira creche de seu governo 
construída dentro dos mais 
rigorosos padrões de educa-
ção infantil, apta para receber 
bebês a partir de 6 meses de 
vida, A unidade atendia em 

seu mandato cerca de 140 
crianças entre 06 meses a 3 
anos e meio. Em um ambien-
te totalmente preparado, as 
mamães que trabalham e os 
pequenos são cuidados pelos 
profissionais da cidade.
Entre diversos projetos da 
época como período integral, 
investimentos e reformas de 
escolas, sem contar com di-
versos eventos na cidade é 
isso que muito mais segundo 
seus companheiros é o que 
o Inho quer mais, fazer a ci-
dade andar como era em seu 
governo com o povo feliz na 
medida do possível e com o 
governo que o cidadão da ci-
dade merece. 
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Presidente da Câmara, vereador Robério de Almeida, não colocou em votação solicitação do 
prefeito Walter Tajiri desde o mês de junho de 2020

Escrituras das casas do Santo Antônio I e II e 
Vista Linda aguarda aprovação da Câmara 

O processo de regularização 
fundiária dos bairros Santo 
Antônio I e II e Vista Lin-
da, iniciado pela Prefeitura 
em parceria com o Governo 
do Estado de São Paulo está 
aguardando revogação de 
Projeto de Lei para dar pros-
seguimento aos trabalhos.  
 
Essa revogação é feita pela 
Câmara Municipal, no en-
tanto, desde o dia 10 de ju-
nho deste ano, o presidente 
da Casa, vereador Robério 
de Almeida, não colocou 
a solicitação em votação, 
atrasando a conclusão da 
regularização fundiária. 
 
A solicitação é da revoga-
ção da Lei Municipal 1.876 
de 06 de dezembro de 2019, 
que altera o parágrafo 4º do 

Biritiba Mirim

artigo 12, da mesma Lei, fei-
ta pelo prefeito Walter Tajiri 
no dia 10 de junho deste ano. 
 
Na ocasião, Tajiri explicou 
que a revogação permitiria 
uma alteração das cláusulas 
do contrato com uma em-
presa que presta o serviço 
de fornecimento de água e 
esgotamento sanitário. 

Essa revogação é necessá-
ria para que a Lei Munici-
pal esteja compatível com 
os modelos de contrata-
ções de empresas de água 
e esgoto. Só assim, a re-
gularização fundiária será 
concluída e os moradores 
dos bairros Santo Antônio 
I e II e Vista Linda terão 
a escritura de suas casas. 
Apesar da situação, o presi-

dente da Câmara, vereador 
Robério de Almeida, não 
colocou a revogação em vo-
tação. Inclusive, chegou a 
encerrar uma das sessões ao 
ser questionado sobre a soli-
citação do prefeito Tajiri. “A 
população não pode sofrer 
por causa de adversidades 
políticas, são eles os mais 
prejudicados nesse processo 
todo. 

Precisamos que o presiden-
te Robério coloque a revo-
gação em pauta para que 
nossos munícipes sejam be-
neficiados, caso contrário, a 
regularização fundiária vai 
ficar parada pela falta da re-
vogação e os munícipes vão 
aguardar mais tempo para 
conseguir o registro de suas 
casas”, ressaltou Tajiri.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
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Foto: Arquivo diarioesp.com.br

Foto: Arquivo diarioesp.com.br

Foto: Reprodução (facebook.com)

Foto: CMBM

O vereador foi procurado até o final desta matéria, mas o mesmo não foi 
encontrado, Robéria já esteve em nossa live no facebook mêses anteriores. Santo Antônio - Biritiba Mirim

Santo Antônio - Biritiba Mirim

Prefeito Walter Tajiri explica o caso da Regularização Fundiária.
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O candidato a vereador de Biritiba Mirim Marcio Caconde está em todos os bairros 
convencendo o eleitor de que é a melhor opção para renovação no legislativo

Marcio Caconde poderá surpreender 
nas urnas na corrida eleitoral

Biritiba Mirim

Biritiba Mirim

O candidato a vereador de 
Biritiba Mirim Marcio Ca-
conde não parou nem um 
minuto nesta campanha elei-
toral mostrando seu diferen-
cial e as principais soluções 
para a cidade.
Na Educação: O compro-
misso de Marcio Caconde 
é: - Implantação de um pro-
fissional de serviço de Assis-
tente Social em cada unidade 
escolar;
- Valorização dos profissio-
nais da educação, com reais 
condições de trabalho;
- Ampliação do número de 
creches e vagas, ampliando 
a qualidade da educação ofe-
recida.
Educação Especial: Atuali-
zação da política de Educa-
ção Especial nas Perspecti-
vas da Educação Inclusiva, 
através de: - Promoção de 
maior conscientização so-
cial dos direitos das pessoas 
com deficiências especiais, a 
fim de proteger sua dignida-

de, garantir sua valorização e 
eliminar qualquer forma de 
descriminalização.
- Inserção no mercado de 
trabalho através de cursos 
especializados e desenvolvi-
mento de ofertas de trabalho;
- Incentivo na promoção de 
atividades culturais, despor-
tivas e recreativas voltadas 
para as pessoas com defici-
ência, a fim de alcançar a in-
clusão social e o desenvolvi-
mento integral;
Já na saúde: Marcio Cacon-
de explica que a população 
de Biritiba passa por enor-
mes dificuldades de acesso 
a este atendimento, e o com-
promisso é:
- Realizar mutirões esporá-
dicos para o atendimento 
de consultas, diagnósticos e 
exames médicos;
- Criação de formas de pre-
venção mais eficazes com 
trabalho em unidades esco-
lares;
- Implantação do serviço de 

Pediatria no período notur-
no diariamente.
- Implantação do serviço de 
ortopedia diariamente.
Na questão Moradia e Ur-
banização:
- Ampliação dos projetos de 
reciclagem do lixo;
- Regularização fundiária, 
para que a população tenha 
acesso à escritura de sua pro-
priedade.
Esporte e Lazer: - Valoriza-
ção e melhor aproveitamento 
dos espaços públicos (praças, 
parques e quadras) dedica-
dos ao esporte e lazer. Já en-
trando na questão de trans-
porte e trânsito:
- Transporte coletivo aos 
bairros mais distantes;
- Geração e Renda: Leis  es-
pecificas para geração de 
empregos no comércio, e 
empreendedorismo e insta-
lação de industrias.Esse é um 
pouco de Marcio Caconte e 
seus planos para Biritiba Mi-
rim.

CNPJ 38.749.147/0001-51

Foto: Arquivo diarioesp.com.br
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O empresário e candidato a vereador de Biritiba diz que o povo mostrará na urna a 
mudança e a confi ança de quem sempre ajudou o povo

Tião diz que o povo já decidiu, quer gente 
na câmara que ajude e essa pessoa é ele

Biritiba Mirim

Tião comenta que é empre-
sário mas também é uma 
pessoa simples que gosta de 
ajudar o povo como sempre 
fez e diz:
“A política anda muito es-
tranha, cheia de propaganda 
enganosa (as famosas fake 
news). Mas na solidão da ca-
bine, na frente da urna ele-
trônica, vamos ter a chance 
e a obrigação de dar uma 
resposta a tudo isso, exer-
cendo nosso dever cidadão. 

Na minha concepção, o voto 
é a manifestação de um de-
sejo, não um desejo pessoal, 
individual, menor; mas um 
desejo social, gregário, cole-
tivo. 

Particularmente agora, isso 
é muito importante, pois o 
cenário atual se tornou ca-
ótico e incerto por causa da 
pandemia: Como os candi-
datos se comportam dian-
te dessa realidade? O que 
contará daqui para frente? 
Como os partidos políticos 
tradicionais e candidatos 
vão se adequar aos novos 
moldes, como, por exemplo, 
construir uma identidade 
política nas redes sociais 
que respeitem a privacida-
de do eleitor? São perguntas 
importantes, cheias de in-
cógnitas visto que, há alguns 
anos, a televisão era um dos 
principais meios de se fazer 
propaganda política. 

Hoje, temos uma nova visão 
de como os partidos são vis-
tos na sociedade. Muita coi-
sa mudou. É importante que 
os partidos se alinhem com 
a sociedade civil para pode-
rem realizar uma gestão de 
qualidade. 
Sempre procuro combinar a 
experiência de empresário, 
militante, gestor e eleitor, 
para defi nir minha linha de 
atuação e defesa de minhas 
propostas, aliás, é o que faço 
sempre”. Finaliza o candida-
to a vereador pelo PTB em 
Biritiba Mirim.

  Tião:
- Vou ajudar muito na câmara de vereadores,
  sendo eleito, conte comigo, chegou a 
  hora do povo ter um representante
  que pode contar!

“
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O prefeito Vanderlon diz que precisa continuar com administração para fazer a cidade crescer 
ainda mais, e continuar com apoios para trazer recursos para a cidade

Vanderlon mostra experiência e influência política 
para a Estância Turística de Salesópolis

Salesópolis
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Vanderlon quer manter o 
crescimento da cidade. O 
candidato à reeleição de Sa-
lesópolis já atuou nos anos 
de 2005 e 2012, vice-prefei-
to de 2013 a 2016 e prefeito 
atual iniciada em 2017. Se-
gundo o prefeito nesta ges-
tão ele pode trabalhar para 
arrumar a casa, quitar ou 
renegociar dívidas, ordenar 
a administração municipal, 
cumprir com todos os com-
promissos legais, honrando 
em dia o pagamento dos 
funcionários, com a saúde 
em primeiro lugar, limpeza 
e zeladoria pública.
Com muito empenho, gra-
ças a dedicação e incansável 
trabalho, a maior parte da 
população pode ver os re-
sultados acontecerem.
Vanderlon cita que se o 
povo permitir, agora com 
Jane do Marcelo do Quico, 
eles poderão continuar fir-
mes com os compromissos 
assumidos, com meta para 
poder trabalhar ainda mais 
em prol do desenvolvimen-
to econômico da cidade, 
com geração de renda e em-
pregos com crescimento tu-
rístico, vocação da cidade de 
Salesópolis.
Vanderlon vem fazendo 
muito pela cidade e diz que 
a cidade não pode parar 
agora, a continuidade dos 
trabalhos e parcerias que le-
varam tempo para dar certo 
tem que continuar para a 
cidade continuar a crescer 
e virar referência na região 
não só no turismo mas tam-
bém administrativamente.
Vanderlon e Jane do Marce-
lo do Quico devem apresen-
tar propostas aos eleitores 
como na área da saúde, de-
senvolvimento e meio am-
biente, obras e infraestrutu-
ra, turismo, cultura, esporte, 
assistência social, trabalhos 
administrativos entre ou-
tros.
As eleições ficaram para dia 
15 de novembro e os eleito-
res devem avaliar a melhor 
opção para o município.

Um dos principais 
projetos da gestão do 
prefeito foi a nova es-
cadaria no centro de 
Salesópolis que além 
do novo formato e ti-
picamente mais mo-
derno poderá angariar 
muito mais turistas 
para a cidade, poden-
do gerar mais renda e 
movimento na cidade.

  Vanderlon e Jane do Marcelo do Quico:
- É de gente simples como a gente que a cidade 
  precisa, com muito trabalho e empenho para
  fazer a cidade continuar crescendo!“

Foto: Arquivo diarioesp.com.br Foto: Arquivo diarioesp.com.br

Foto: Arquivo diarioesp.com.br

Foto: Reprodução (facebook.com)

Jane do Marcelo do Quico e prefeito Vanderlon

Obras da escadaria Obras da escadaria
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 Serão cinco anos de obras pesadas para fazer Mogi das Cruzes avançar 50 anos.

A região de Cezar de Souza nem de longe 
vai parecer com o que se vê hoje

O dinheiro para bancar a 
transformação está garan-
tido. São quase R$ 400 mi-
lhões financiados pela  Coo-
peração Andina de Fomento 
(CAF) – o Banco de Desen-
volvimento de América La-
tina. O salto de qualidade de 
vida tem nome: Programa 
+Mogi Ecotietê. De cara, só 
a execução dos trabalhos vai 
gerar 7.500 empregos diretos 
e indiretos. É o plano que 
chega para alavancar a reto-
mada econômica e o cresci-
mento da Cidade após a pan-
demia de Covid-19.
 Elaborado pela Pre-
feitura de Mogi das Cruzes, 
o +Mogi Ecotietê oferece 
ao distrito que mais cresce 
no Município todas as con-
dições estruturais do de-
senvolvimento vitaminado, 
sustentável e planejado. Na 
prática, significa viver longe 
dos congestionamentos, com 
o trânsito reorganizado num 
sistema viário moderno, 
uma superciclovia, o verde 

Mogi das Cruzes
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de novos parques, maior co-
leta e tratamento de esgotos e 
recuperação de dois grandes 
córregos que estão poluídos, 
causam enchentes e desá-

guam no Tietê. 
 Mogi dos avanços 
– Pela primeira vez na his-
tória de 460 anos, Mogi tem 
um plano de trabalho tão 

abrangente, revolucionário e 
com dinheiro garantido para 
execução. O prefeito Marcus 
Melo assinou em setembro, 
em Brasília, o contrato de 

financiamento com a CAF. 
“Agradeço a todos que se de-
dicaram durante mais de um 
ano para realizarmos este 
projeto. Os mogianos terão 
boas condições de desloca-
mento com avenidas largas 
e bem planejadas, ciclovias, 
saneamento básico, fim das 
enchentes em pontos críti-
cos, vida no Rio Tietê e dois 
outros parques, entre diver-
sos benefícios. Tudo isso 
também trará mais empre-
sas, novos empregos e gera-
ção de renda”, resumiu.  
 A região leste da Ci-
dade, todo o distrito de Cé-
sar de Souza, o Rodeio e a 
área central serão beneficia-
dos com obras em três eixos 
– socioambiental, mobilida-
de e desenvolvimento urba-
no e saneamento básico. 
“É um ganho e um plane-
jamento ordenado para o 
desenvolvimento”, definiu 
o secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues.

“MOGI DOS AVANÇOS”

Mogi das cruzes



diarioesp.com.br Edição 04 - 10 de novembro - Ano 2020 9Mogi das cruzes

No eixo socioambiental, o 
+Mogi Ecotietê lazer, educa-
ção  e preservação ambiental 
Prevê a construção de dois 
novos parques. Um ficará 
Rua Antonio de Almeida e 
outro na Avenida Francisco 
Rodrigues Filho. Já o Parque 
Centenário da Imigração Ja-
ponesa, eleito pelos mogia-
nos como uma das “7 Mara-
vilhas de Mogi das Cruzes”, 
será ampliado. O pacote in-
clui a recuperação de áreas 
verdes no entorno do Rio 
Tietê. São as ações que colo-
cam mais verde no dia a dia 
dos mogianos e constroem o 
legado de uma Cidade muito 
melhor para as gerações fu-
turas.   

Um novo jeito de andar 
pela Cidade
A criação da Avenida Par-

ques proporcionará nova li-
gação viária entre o Distrito 
de César de Souza e a área 
central, acabando com con-
gestionamentos na Av. Fran-
cisco Rodrigues Filho e na 
Av. João XXIII. Só ela, cha-
mada de Corredor Ambien-
tal Ecológico Sustentável – 
CAES, terá 6,2 quilômetros. 
Também haverá um sistema 
de vias e intervenção urba-
nística,  uma passarela sobre 
o Rio Tietê, três novas trans-
posições e 30 quilômetros de 
ciclovias interligando os par-
ques e o Corredor Ambiental 
Ecológico Sustentável. 

São as obras estruturantes 
que fazem o alicerce para 
a vinda de novas empresas 
e ampliação das existentes, 
trazendo com elas mais em-
pregos e renda à população. 

Saneamento geral 
Na área de saneamento bási-
co, o +Mogi Ecotietê triplica-
rá a capacidade da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) 
de César de Souza, que pas-
sará de 142 para 460 litros 
por segundo. Significa mui-
to menos detritos lançados 
in natura em cursos d’água. 
Também serão implantadas 
mais redes de abastecimen-
to de água e de coleta de es-
goto em César de Souza. O 
programa também prevê o 
esgotamento sanitário e um 
trabalho de macrodrenagem 
de dois córregos, altamente 
poluídos e focos de enchen-
tes, que deságuam no Tietê. 
São o Córrego dos Corvos, 
em César, e o Córrego Lava-
pés, que corta a Vila Oliveira 
e parte do Parque Monte Lí-
bano. 

Dois novos parques lineares
Expansão do Parque Centenário da Imigração Japo-
nesa

Corredor Ambiental Ecológico Sustentável – 6,2 km
3 novas transposições, sistema de vias e intervenção 
urbanística

Construção de passarela sobre o Tietê
30 km de ciclovias para interligar parques lineares e 
corredor ambiental

Recuperação de áreas verdes no entorno do Tietê

Ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos 
para triplicar sua capacidade, reduzindo significativa-
mente o volume de efluentes lançados in natura em 
cursos d’água 

Implantação de redes de abastecimento de água e 
coleta de esgoto

Saneamento ambiental de dois córregos afluentes 
do Tietê  

DOIS NOVOS PARQUES E 
AMPLIAÇÃO DO CENTENÁRIO

Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes

Foto: Ney Sarmento (PMMC)
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O deputado federal Marco Bertaiolli esteve em Biritiba Mirim para uma caminhada com o 
candidato a prefeito Reinaldo Junior que enfatiza: - Sou ficha limpa, e estou com Bertaiolli!

Reinaldo Junior recebe o apoio do deputado federal 
Marco Bertaiolli em sua campanha eleitoral

Uma das frases mais utili-
zadas pelo candidato Rei-
naldo Junior (PSD) e de 
seus apoiadores é “Respei-
to e Dignidade, juntos pela 
nossa cidade”, que faz uma 
campanha baseada em anti-
corrupção, e sempre desta-
cando-se ser ficha limpa.
Diante disso tudo, o deputa-
do federal Marco Bertaiolli 
(PSD) engajou no movi-
mento e esteve na cidade de 
Biritiba Mirim caminhando 
ao lado do candidato, mos-

Biritiba Mirim

trando força em sua campa-
nha eleitoral.
Reinaldo Junior diz que é a 
nova opção para a cidade, 
que como vereador investi-
gou, e esteve no ministério 
público denunciando su-
posto casos de corrupção, e 
como prefeito poderá fazer 
muito mais, enxugando a 
máquina pública, colocando 
a casa em ordem e trazendo 
recursos estadual e federal, 
melhorando a qualidade de 
vida de todos os morado-

res, gerando mais empregos, 
melhorando a saúde, tra-
zendo e investindo em pro-
jetos de habitação, cultura e 
turismo, investindo no es-
porte, no transporte público 
e também na infraestrutura.
Reinaldo destaca ainda:
- “A cidade não pode con-
tinuar parada no tempo, 
chega de corrupção, o povo 
quer que tudo volte ao nor-
mal, o povo quer trabalhar, 
quer ter lazer e ver notícias 
boas todos os dias, mas para 

isso precisamos renovar, fa-
zer valer o voto e ter mais 
esperança de um futuro me-
lhor para nossa cidade”. Fi-
naliza Reinaldo.
Com diversos projetos em 
seu plano de governo, Rei-
naldo diz que está confian-
te e que acredita no povo. 
Lembrando que a eleição 
ficou para o dia 15 de no-
vembro e com a campanha 
se estreitando o eleitor deve 
fazer uma avaliação até o 
último dia para escolha do 

candidato a prefeito e do 
candidato a vereador.
Reinaldo Junior e Edson da 
Farmácia foram DEFERI-
DOS legalmente e devem 
disputar as eleições com 
seus nomes e números nas 
urnas da cidade de Biritiba 
Mirim.

Fiquem ligados, estaremos 
acompanhando as eleições 
deste ano de destacando 
em nosso portal de noticias: 
www.diarioesp.com.br

Foto: Reprodução (facebook.com)

Foto: Reprodução (facebook.com)Foto: Reprodução (facebook.com)
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O candidato a vereador de Biritiba Mirim Luiz Paulo acredita na Renovação na câmara,
e uma melhor representatividade no legislativo

Luiz Paulo Monteiro o candidato da 
Renovação em Biritiba Mirim

Biritiba Mirim

O jovem Luiz nascido em 
1988 e funcionário público 
desde 2007 tem com experi-
ência política como coorde-
nador da CMS, e participou 
de sua primeira campanha 
chegando a obter 145 votos 
e fi cando em  36º lugar, uma 
de suas principais bandeiras 
é lutar pelas crianças e jo-
vens da cidade onde ele se 
destaca bem, e realiza proje-
tos sociais voltado a elas.

Luiz é bem conhecido na 
Vila Santo Antônio e Yone-
da, onde por lá morou, mas 
ganhou mais notorieda-
de na cidade com projetos 
como o do Time Luiz Paulo 
onde fi cou conhecido na ci-
dade toda.

Luiz comenta sua avaliação 
de gestões anteriores: “Acre-
dito que fi camos estagnado 
nos últimos 4 anos, então 
os 13 vereadores mais o 
prefeito tem que se unir e 
correr atrás do preju”. Fina-
liza o candidato. O candi-
dato também comenta que 
é inadmissível a corrup-
ção na gestão do legislativo 
2021/2024.
Planos para saúde: Quinze-
na da saúde na escola ,
Check-up com médico, of-
talmo e dentista nos 15 pri-
meiros dias de aula 
Planos para o Esporte:
 abertura de todas as qua-
dras das escolas da cidade,  
escolinha de futebol em to-
dos os bairros 
Planos para educação: 
Uma real valorização aos 
funcionários da área de edu-
cação e suporte para que os 
mesmos tenham meios para 
exercer sua função de me-
lhor forma.
Luiz acredita que seu de-
sempenho no legislativo 
fará a diferença na câmara  
sua representatividade po-
derá fazer a cidade cami-
nhar para a direção certa e 
fazer a cidade ter represen-
tante que possa contar. Luiz 
fi naliza: #EstamosJuntos! CNPJ - 38.867.270/0001-77

22345
Luiz Paulo

Foto: Reprodução (facebook.com)
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Tucaninho é candidato a vereador de Biritiba Mirim, após participar de diversos eventos 
na campanha mostrou sua popularidade em adesivaço e carreatas

Marquinho Tucaninho faz barulho e diz 
que será eleito com apoio do povo

Biritiba Mirim

O candidato a vereador de 
Biritiba Mirim Marquinho 
Tucaninho é um candidato 
diferenciado, um candidato 
irreverente, uma pessoa que 
agita a galera, e faz eventos 
ser mais alegre com seu jeito 
descontraído e muitas das 
vezes engraçado, muito co-
nhecido pelo seu jargão “CÊ 
TÁ DOIDOO”.
Mas no âmbito da campa-
nha eleitoral a coisa fi ca sé-
ria: Marquinho Tucaninho 
já com experiência política 
participou de casos como 
denúncias de supostas cor-
rupções que levou a afas-
tamentos de vereadores da 
cidade. 
E quando se fala de câmara 
municipal Tucaninho leva 
a coisa a sério, sua desen-
voltura apesar de ser uma 
pessoa do povão, segundo 
ele luta por direitos dos ci-
dadãos, corre atrás de me-
lhorias para os bairros e 
vai em busca por parcerias, 
seu desempenho vai muito 
além se caso eleito for, neste 

pleito eleitoral de 2020, co-
menta Marquinho Tucani-
nho. Durante esses últimos 
anos esteve conversando 
com moradores de diversos 
bairros e segundo ele o povo 
está cansado da política 
de Biritiba Mirim e o povo 
pede por renovação, pede 
por gente nova na cadeira 
do legislativo, e a hora da 
mudança chegou de acor-
do com o que ele ouve das 
pessoas. Tucaninho segue 
confi ante em sua vitória e 
não vê a hora do momento 
da eleição chegar para que 
no próximo ano possa tra-
balhar para o povo e reali-
zar suas promessas de cam-
panha. O futuro de Biritiba 
Mirim depende do momen-
to de agora, e a boa avalia-
ção de cada candidato será 
essencial para nos próximos 
quatros anos subsequentes 
a cidade saia do caos políti-
co instalado e que o cidade 
posso sentir mais confi ante 
nas mudanças assim como 
os setores privados também 

pode se desenrolar e ter 
mais estímulo para que não 
tenhamos mais que nos pre-
ocupar com notícias ruins 
da cidade e dos políticos.
Tucaninho é pai de uma 
Maria Isabel de 8 anos que 
é sua principal motivadora e 
apoiadora, a qual o candida-
to faz de tudo para passar o 
bom exemplo para ela e sua 
família, com tudo isso dito, 
se eleito Tucaninho será um 
representante do povo ao 
qual será fi scalizado pelo 
povo e por todos em sua 
volta, o começo de um novo 
novo poderá vir de candida-
tos novos como Marquinho 
Tucaninho. Nós do Diário 
do Estado de São Paulo 
estaremos atentos aos 
candidatos eleitos para 
daremos o apoio e 
fi scalizaremos com 
o povo se neces-
sário. As elei-
ções fi caram 
para o dia 15 
de novembro 
de 2020.

pode se desenrolar e ter 
mais estímulo para que não 
tenhamos mais que nos pre-
ocupar com notícias ruins 
da cidade e dos políticos.
Tucaninho é pai de uma 
Maria Isabel de 8 anos que 
é sua principal motivadora e 
apoiadora, a qual o candida-
to faz de tudo para passar o 
bom exemplo para ela e sua 
família, com tudo isso dito, 
se eleito Tucaninho será um 
representante do povo ao 
qual será fi scalizado pelo 
povo e por todos em sua 
volta, o começo de um novo 
novo poderá vir de candida-
tos novos como Marquinho 
Tucaninho. Nós do Diário 
do Estado de São Paulo 
estaremos atentos aos 
candidatos eleitos para 
daremos o apoio e 
fi scalizaremos com 
o povo se neces-
sário. As elei-
ções fi caram 
para o dia 15 
de novembro 

Tucaninho e sua fi lha Maria Isabel (8) anos.

Foto: Reprodução (facebook.com)
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O candidato a vereador de Biritiba Mirim Vagner Bodão acredita
que o povo está do seu lado e segue fi rme em sua campanha para o legislativo

Vagner Bodão é um dos nomes mais comentados 
para assumir uma cadeira no legislativo

Biritiba Mirim

Vagner Bodão fi lho de Biri-
tiba Mirim, casado e pai de 
três fi lhos, com a profi ssão 
de motorista, ocupou car-
go de diretor de turismo na 
Prefeitura Municipal onde 
se destacou muito com seus 
trabalhos, nas praças, pontos 
de ônibus e escolas da cida-
de. Pessoa de extrema im-
portância para lutar por Bi-
ritiba, Bodão destaca que irá 
lutar por  todos na câmara 
municipal juntamente com 
o Prefeito eleito,  seu carro 
chefe é alavancar o turismo 
na cidade fazendo com que a 
cidade cresça cada vez mais 
tornando-a mais feliz e agra-
dável de se viver. Também 
vai lutar para implantar seu 
projeto de uma linha de ôni-
bus para a capital paulista e 
litoral norte Bertioga, dando 
assim condições para que as 
famílias possam trabalhar 
e resolver seus assuntos em 

São-Paulo ou litoral, bem 
como consultas médicas sem 
precisar pegar 3 ou mais con-
duções para chegar no desti-
no. Bodão lutará também 
pela geração de empregos 
como já vem contribuindo 
muito, além do empenho na 
área da saúde da educação, 
por isso a é tão importante 
aquela avaliação do candi-
dato, que poderá fazer a di-
ferença nos próximos qua-
tro anos. Confi ra algumas 
imagens de alguns trabalhos 
realizados por Bodão que 
chamou a atenção dos mu-
nícipes de Biritiba enquanto 
esteve no seu cargo na prefei-
tura. Bodão segue confi ante, 
pedindo voto a voto na sola 
do sapato, como ele mesmo 
diz, e acredita que irá sair 
melhor do que da última vez 
quando foi suplente na últi-
ma eleição passada na cidade 
de Biritiba Mirim.

O candidato a vereador de Biritiba Mirim, o Dr. Marco Antonio tem apoio do 
empresário Marcos Zaramella em sua campanha em Biritiba Mirim

O Dr. Marco Antonio é candidato a vereador 
“oAdvogado do Povo” segue fi rme na campanha

Biritiba Mirim

O advogado Dr. Marco An-
tonio entrou de cabeça neste 
projeto para sua campanha 
para concorrer a um cargo 
de vereador na câmara de 
Biritiba Mirim, isso decidi-
do nos dois últimos meses 
antes da data fi nal da elei-
ção. Com o apoio do empre-
sário de Biritiba o Marcos 
Zaramella (Marcão) de lhe 
deu total apoio para concor-
rer a este pleito.
O candidato tem diversos 
planos para a legislatura e 
um deles é trabalhar por 
projetos sociais como pro-
jetos da Apae, ao qual ele o 
empresário Marcos Zara-
mella já se dedicaram já um 
bom tempo e a ideia seria 
modernizar ou ampliar os 
projetos para os próximos 
anos.
O candidato segue fi rme  e 

confi ante com di-
versos apoiadores 
que participam 
e andam por to-
dos os bairros 
da cidade pan-
fl etando e fa-
lando suas pro-
postas e ideias 
para o mu-
nicí-
pio.

confi ante com di-
versos apoiadores 
que participam 
e andam por to-
dos os bairros 
da cidade pan-
fl etando e fa-
lando suas pro-
postas e ideias 
para o mu-
nicí-
pio.

14999
Vagner Bodão

CNPJ - 38.735.925/0001-53

Foto: Arquivo diarioesp.com.br

Foto: Arquivo diarioesp.com.br
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