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do trabalho

Tião está ansioso para 
trabalhar em prol da 
cidade de Biritiba

O ano começou com 
muito trabalho para fazer 
empresarial e político.

O vereador tomou posse dia 
1º de janeiro em uma sessão 
solene.

São Paulo - Mogi das Cruzes - Biritiba Mirim - Salesópolis  - Poá - Santa Isabel - Suzano - Ferraz - Guararema - Itaquaquecetuba - Arujá 

Diretor: Raphael Nogueira Félix

Edição Gratuita

Pág. 2 Pág. 6

diarioesp.com.br

Cidades

Recolhimento do lixo em 
Salesópolis teria sido resolvido

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

O Vereador Luiz Pau-
lo solicita junto a se-
cretaria de meio am-
biente documentação 
de toda área da Vila 
Santo Antônio e so-
licita informações da 
Sabesp referente ao 
contrato. Moradores 

aguardam ansiosa-
mente a documenta-
ção onde poderão ter 
suas casas regulariza-
das, prefeitos anterio-
res prometeram por 
diversas vezes, agora 
vereador.
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Veículos registrado abandonados no pátio da prefeitura

Prefeito Inho assume a 
prefeitura e encontra a 

cidade abandonada
Empresários

 Carlos Pimenta e 
Marcos Zaramella

DIÁRIO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inho Taino esteve em repouso depois de uma cirurgia, 
mas acompanha as obras abandonadas

Con� ra as matérias de 
empresários de Biritiba Mirim
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Após repercusão, e criticas dos moradores, 
recolhimento teria voltado. Pág. 7

Empresário Carlos Pimenta. Pág. 02

Empresário Marcos Zaramella. Pág. 04Vereador Luiz Paulo 
corre atrás de soluções

Leonardo Raposão é 
presidente da câmara

O presidente da câ-
mara de vereadores 
Leonardo Raposão 
venceu por unani-
midade a cadeira de 
presidente da câma-
ra, algo incomum, 
pela primeira vez um 
presidente é eleito 

unânime na cidade. 
Raposão agradece os 
eleitores que votaram 
para que ele fosse re-
eleito e também agra-
dece aos seus colegas 
vereadores pela con-
fi ança para ser o pre-
sidente da câmara. 
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Editorial

2021 o ano do trabalho
Carlos Pimenta 
comenta que neste verão
é hora de relaxar

Em 2021 o ano começa 
com políticos da região 
felizes por ter ganho as 
eleições municipais, e nes-
te mês de janeiro um bom 
recesso para os vereadores 
ao qual a grande maioria 
descansa e tira férias, já 
outros trabalham incan-
savelmente mostrando 
trabalho para a população 
fazendo valer o voto dig-
no do eleitor. 
Muita coisa de gestões 
passadas para resolver 
também estão na lista de 
prioridades das cidades, 
alguns prefeitos reeleitos 
por exemplo vão ter que 
trabalhar para resolver os 
problemas e questões do 
município que eles mes-
mos deixaram. Por outro 
lado prefeito como o de 
Biritiba Mirim Inho Taino 
terá muito trabalho, mes-
mo estando de repouso 
após uma cirurgia renal, o 
prefeito se mostra preocu-
pado com a situação que 
seus antecessores deixa-
ram o município, o pátio 

Jornalista
Raphael Nogueira Félix

Carlos Pimenta

O melhor lugar para relaxar e passear é no 
Vale Encantado Th ermas Park 

da prefeitura encontra se 
diversos veículos abando-
nados, a quadra coberta 
por mais que foi refor-
mulada a manutenção 
dos seus arredores foram 
abandonadas, e com mui-
to mato, encontra-se até 
artigos e objetos esporti-
vos largados no local.
Vereadores da cidade de 
Biritiba como Raposão 
que também é presidente 
da câmara, e Luiz Paulo, 
Tião, Toshi já mostram 
que veio para trabalhar 
mesmo em recesso, os de-
mais também devem tra-
balhar pela cidade já no 
início de ano.
Algumas questões dos 
moradores sobre coleta de 
lixos, entulhos, e estradas 
serão pautas para políti-
cos, população aguarda 
soluções e conta com os 
eleitos, levando proble-
mas para serem solucio-
nados.
Enfi m 2021 os políticos 
terão muito trabalho para 
fazer. Em 2021 é hora de tirar todo 

o estresse de lado e relaxar o 
corpo em meio a natureza no 
mais moderno parque aquá-
tico da região, e claro seguin-
do todas as normas da OMS, 
estamos prontos para trazer 
o que há de melhor em um 
ambiente agradável, acon-
chegante.

O parque conta com diversas 
atrações incríveis para você e 
sua família:
Piscina Semi-Olímpica, 
Campo de Futebol, Fazen-
dinha do Tio Bastião, To-
boágua Super Splash, Novo 
Parque Infantil, Passeio a 
Cavalo, Parque Aquático In-
fantil, Toboágua Dinossauro, 

Pesca Esportiva, Casa das 
Bonecas, Toboágua Acqua 
Kids, Grutas Encantadas, 
Cascatas Aquecidas, Piscina 
do Cogumelo, Churrasquei-
ras e muito mais.

O Vale Encantado Th ermas 
Park, com mais de 40 anos 
de existência, está localiza-
do no município de Biriti-
ba-Mirim, a apenas 86km 
da cidade de São Paulo. É o 
mais completo Parque Aquá-
tico da região do Alto-Tietê.

O Vale Encantado Th ermas 
Park está localizado na ci-
dade de Biritiba-Mirim, a 
86km do centro de São Paulo 
e a 24km da cidade de Mogi 

das Cruzes.

Endereço: Estrada do Ser-
tãozinho, km 06, Biritiba-
-Mirim, SP.

Horários de atendimento via 
telefone:

Segunda à sexta: 09h00 às 
18h00. Sábado: 09h00 às 
13h00. Telefone: (11) 4796-
1212

Acesse o website e fi que por 
dentro das informações: 
www. valeencantado.com.br
Seu verão é aqui, compre seu 
ingresso e venha relaxar e se 
divertir no melhor parque 
aquático!

CNPJ: 09.520.955/0001-44

Exemplares: 2.000

Opinião

Editorial

Jornalista
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Inho passou por uma cirurgia renal, mas já está na ativa e acompanha tudo que foi 
deixado por seus antecessores, muita coisa abandonada
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Prefeito Inho Taino assume a prefeitura, agradece 
a todos e diz que tem muito trabalho a fazer

O prefeito eleito Inho Tai-
no assumiu novamente o 
comando da prefeitura de 
Biritiba, já no início do 
ano passou por uma cirur-
gia renal, ficou em repouso 
com os cuidados da família 
mas logo ansioso começou 
os trabalhos, ao qual foi 
verificado que muita coisa 
ficou abandonada na cida-
de.

O prefeito Inho Taino já 
no primeiro dia útil do 
ano tem feito vistoria no 
pátio da prefeitura que vi-
sivelmente encontra-se em 
estado de abandono, com 
diversos veículos sucatea-
dos, inclusive até um cami-
nhão de lixo jogado as tra-
ças, também ambulância,  
ônibus escolar, maquinas 
entre outros em meio ao 
mato que os cobre.

No dia 5 terça-feira obti-
vemos imagens de equipa-
mentos, vestimentas entre 
outros artigos esportivos 
no Ginásio de Esportes de 
Biritiba Mirim, que encon-
tra-se em meio ao mato em 

Biritiba Mirim

Inho Taino (PL)

seu entorno, a falta de ma-
nutenção e serviços essen-
ciais é realmente espantoso 
e o povo Biritibano fica 
chocado com tal abando-
no.

O prefeito inho e sua equi-
pe deve fazer uma força 
tarefa para que tudo posso 
funcionar e ficar como a 
população realmente quer, 
o prefeito comentou em 
sua rede social: 

- “Boa tarde amigos, ain-
da sobre como temos en-
contrado os equipamentos 
públicos quero hoje com-
partilhar com vocês algu-
mas imagens do Ginásio 
Municipal de Esportes, 
principalmente dos equi-
pamentos utilizados para 
as práticas esportivas e re-
creativas. Vamos nos em-
penhar em uma verdadeira 
força tarefa para que estes 
objetos não se percam e 
assim que for liberado, se-
guindo os protocolos de 
saúde, nossa população 
poderá ter acesso a todos 
estes equipamentos.”
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Em meio a pandemia a festa das crianças não foi realizada no local da Tropa de Muares, 
mas foi entregue os presentes nas residências das crianças

28ª Festa de Natal das Crianças em Biritiba Mirim

No final de dezembro a 
28ª Festa das Crianças que 
sempre é realizada na Tro-
pa de Muares, dessa vez foi 
realizada com entrega dos 
presentes nas residências 
das crianças, foram mais 
3.000 mil crianças atendi-
das, mais de 70 voluntários 
que se dedicaram neste dia 
tão importante ao próximo. 

Foram arrecadados mais de 
4.000 mil brinquedos para 
distribuição, foram prepa-
radas mais de 3.000 lanches 
hotdog, mais de 3.000 mil 
marmitas, mais de 3.000 
mil sucos, mais de 3.000 
mil saquinhos de doces. 
Com o apoio da policia ci-
vil, policia militar e polícia 
ambiental.
Marcos Zaramella organi-

Biritiba Mirim

zador da festa, agradece a 
todas as autoridades pre-
sentes, Dr. Francisco Del 
Poente, Rose da seccional, 
Capitão Escobar, Padre 
Cláudio e demais.

E também um agradeci-
mento especial aos voluntá-
rios que foram nota 1.000, 
aos doadores dos manti-
mentos e brinquedos, e ao 
pessoal que ajudou na en-
trega de tudo, Zaramella diz 
que agora em 2021 deseja 
um feliz natal com a cons-
ciência de um dever cum-
prido mais um ano nesta 
maravilhosa missão. O em-
presário finaliza dizendo:
- “Deus abençoe a todos e 
um ótimo 2021 de muita 
paz e alegria. Marcos Auré-
lio Zaramella”.
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Um contrato emergencial estaria valendo depois da repercussão dos lixos nas ruas da cidade 
turística, vereadores, moradores e empresários devem fiscalizar

Prefeito da estância turística de Salesópolis
Vanderlon Gomes teria resolvido a questão do 

recolhimento dos lixos paliativamente

Prefeito de Salesópolis teria 
resolvido a questão do lixo 
rapidamente após reper-
cussão dos lixos que não 
teriam sido recolhidos na 
cidade  logo no início  do 
ano. 

O vereador eleito de Sale-
sópolis deixou uma nota 
em sua rede social onde 
explica, como esta fiscali-
zando a situação, e comenta 
as informações que ele teria 
obtido:

COLETA DE LIXO
“Nos últimos dias venho 
recebendo diversos ques-
tionamentos a respeito da 
coleta de lixo, e apesar de 
a câmara estar em reces-
so, hoje entrei em contato 
com o setor responsável da 
prefeitura para entender a 
situação. Conversei com o 

Douglas e ele me explicou 
que o processo de pregão 
das empresas de lixo ain-
da não foram finalizados, 
com isso houve o acúmulo 
de lixo, porém foi feito um 
contrato emergencial com 
validade até 15/01 para sa-
nar o problema. 
Sigo à disposição da popu-
lação para responder qual-
quer questionamento. 
Forte abraço e contem co-
migo”

Apesar de estar resolvido 
paleativamente, o prefeito 
não teria comentado sobre 
o assunto dos lixos, mas a 
população deve estar satis-
feito, e turistas devem vol-
tar a visitar a cidade, entre 
em contato conosco e faça 
sua denuncia, reclamações 
ou notificações no whatsa-
pp (11) 96370-2169.

Lixos acumulados registrado por moradoresLixos acumulados

Vereador de Salesópolis Lourenço Oliveira (PDT)
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A cidade precisa voltar a crescer e o executivo e legislativo devem caminhar juntos

Vereador Tião começa seu primeiro mandato e diz 
que câmara e prefeitura deve trabalhar juntos

Leonardo Raposão presidente da Câmara diz que 
irá trabalhar em conjunto com demais vereadores

Biritiba Mirim

O empresário e agora ve-
reador Tião conquistou a 
cadeira no legislativo, onde 
no primeiro dia do ano foi 
prestigiado pela sua filha 
Tabata que esteve presente. 
O vereador Tião também foi 
mencionado pelo deputado 
federal Márcio Alvino (PL) 
que agradeceu e parabeni-
zou o vereador pela vitória, 
e também fez lembrar que 
seu pai também se chama 
Sebastião, o vereador agra-
deceu. O vereador Tião co-
menta que o legislativo e o 
executivo devem trabalhar 
pela cidade juntos, sem dei-
xar de fiscalizar, mas priori-
zando sempre a população.
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Vereador Tião e prefeito Inho no dia da posse na câmara municipal.Vereador Tião e sua filha Tabata no dia da posse na câmara municipal

O presidente da câmara de 
vereadores Leonardo Rapo-
são venceu por unanimidade 
a cadeira de presidente da 
câmara, algo incomum, pela 
primeira vez um presidente 
é eleito unânime na cidade. 
Raposão agradece os elei-
tores que votaram para que 
ele fosse reeleito e também 
agradece aos seus colegas ve-
readores pela confiança para 
ser o presidente da câmara, 
o vereador comenta que tra-
balhará em conjunto e aten-
derá a todos os vereadores 

para que a cidade possa se 
desenvolver. Raposão tam-
bém lembra que é certo que 
a câmara trabalhará junta-
mente com a prefeitura para 
o desenvolvimento da cidade 
e pautando as questões mais 
importantes, como na área 
da saúde, entre outros. A câ-
mara de vereadores volta do 
recesso dia 01 de fevereiro, 
mas o vereador diz que nes-
se período já está se organi-
zando juntamente com os 
demais vereadores e prefeito, 
porque a cidade não pode 

parar, e deve priorizar os pe-
didos da população.

Leonardo Raposão foi eleito 
com 425 votos válidos, e fica 
muito agradecido aos ami-
gos, familiares, e parceiros 
que confiaram em seu tra-
balho, e enfatiza: Agradeço e 
conto com o apoio de todos 
os funcionários da câmara 
para poder gerir da melhor 
forma possível, juntos vamos 
desenvolver nossa cidade 
com muita paz e harmonia, 
que Deus abençoe a todos.
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Vereador faz menções para saber como está o andamento da regularização 
fundiária do Projeto Cidade Legal

Vereador Luiz Paulo solicita junto a secretaria de meio 
ambiente documentação de toda área da Vila Santo Antônio

 Luiz Paulo solicita informações
da Sabesp referente ao contrato

Venceu as eleições e já trabalha 
em busca de soluções

Moradores aguardam an-
siosamente a documenta-
ção onde poderão ter suas 
casas regularizadas, prefei-
tos anteriores prometeram 
por diversas vezes, agora o 
vereador Luiz Paulo corre 
atrás para obter mais in-
formações e solicitar estes 
documentos o mais bre-
ve possível. Vereador Luiz 
paulo comenta em para 
nossa reportagem: – “Es-
tamos principalmente de 
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Moradores aguardam an-
siosamente a documenta-
ção onde poderão ter suas 
casas regularizadas, prefei-
tos anteriores prometeram 
por diversas vezes, agora o 
vereador Luiz Paulo corre 
atrás para obter mais in-
formações e solicitar estes 
documentos o mais bre-
ve possível. Vereador Luiz 
paulo comenta em para 
nossa reportagem: – “Es-
tamos principalmente de Luiz comenta que a cidade 

cresceu muito e os serviços 
como o da Sabesp tem que 
continuar para que as me-
lhorias e regularizações con-
tinuem. E comenta: “O pre-
feito Inho está conversando 
e negociando o contrato 
com a Sabesp e eu estou 
acompanhando de perto, 
bairros que necessitam dos 
serviços esperam ansiosa-
mente, estarei ajudando o 
executivo no que for neces-
sário.”
Os serviços essenciais não 
deverão ser suspensos, con-
tinuarão normalmente, a 
questão burocrática deve-
rá ser resolvida mediante a 
uma boa negociação entre 
a empresa mantenedora o 
executivo e legislativo.

De acordo com algumas in-
formações obtidas 

pelo vereador de 
Biritiba Mirim 
Luiz Paulo Mon-
teiro, obtidas no 
dia 7 de janeiro 
gestões an-
teriores não 
c o n s e g u i -
ram acertar 
o contrato 

com a Sa-
besp, o qual 
d i f i c u l t o u 
outras ações 
de sanea-
mento que 
poderiam 
regulari-
zar outras 
áreas da 

cidade. 

olho na área da associa-
ção de moradores da 
Vila Santo Antônio 
pois se trata de uma 
das áreas mais an-
tiga do bairro e que 
é um local de extre-
ma importância para 
os moradores onde a 
tempos casamentos, fes-
tas e até velórios era feito 
nessa área e hoje está em 
profundo abando-
no.”
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