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Prefeito Inho avalia com sua equipe a construção do parque linear na entrada do bairro da Nova Biritiba.

Prefeito Inho vem atendendo pedidos 
dos vereadores e população

DIÁRIO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Chuvas constantes atrasam manutenções, mas prefeitura vem priorizando os pedidos mais urgentes

Vereador tem fi scalizado e trabalhado
com independência na câmara

Vereador Toshi Omura consegue mais 
emenda agora para área da saúde

Pandemia tem afetado a
todos, mas tudo deve passar

Vereador Marquinho 
Tucaninho faz traba-

lho independente
Deputado Marcos 

Damásio traz emen-
da de 200 mil

Vereador e
empresário
Mineiro
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Vereador Luiz fi scaliza e resolve, caso EDP

Tião: Manutenções nas estradas do Nirvana
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Editorial

Comércios Fechados

Constatamos que no alto 
tietê prefeitos têm acom-
panhado os decretos do 
governo estadual, e fa-
zendo valer nas cidades, 
o prefeito de Mogi das 
Cruzes se antecipou e dei-
xou poucas opções como 
essenciais, já as demais ci-
dade tem feitos os pedidos 
do governo estadual do 
governador João Dória, 
que com a popularidade 
em baixa, ainda há possi-
bilidade de decretar o fa-
moso Lockdown.
Já no governo federal, o 
presidente Jair Bolsonaro 
deve mudar o discurso e 
apoiar a vacinação e até 
comprar mais vacinas em 
breve, após Lula ter seus 
direitos políticos de volta.
Governantes no âmbito 
federal, estadual e muni-
cipal devem se articular 
em questões de saúde e 
também empresarial, já 
que muitas empresas po-
dem literalmente quebrar 
e gerar um infi nitude de 
desempregos causando 

Jornalista
Raphael Nogueira Félix

instabilidade no país, pen-
sando logicamente nas 
eleições que estão por vir, 
a população está de olho 
nos resultados daqui para 
frente. A questão da vaci-
nação também é uma cor-
rida para quem consegue 
trazer mais doses, algo 
muito importante para o 
país em geral sair desta 
crise sanitária, que leva à 
incerteza do futuro. Com 
a lentidão da vacinação, 
o Brasil pode ser um dos 
últimos a vacinar todos 
seus cidadãos, brasileiros 
já são impedidos de entrar 
em país como nos Estados 
Unidos devido ao aumen-
to da pandemia.
Todos os pagadores de 
impostos querem traba-
lhar e ao mesmo tempo 
não querem correr o risco 
de um familiar se conta-
minar com o COVID-19.
A solução é a vacina, e os 
governantes devem cor-
rer contra o tempo para 
o povo sair dessa e para 
tudo voltar ao normal.

O vereador mais votado des-
ta última eleição Marquinho 
Tucaninho tem mostrado al-
guns trabalhos para a popu-
lação, na Câmara Municipal 
Tucaninho diz que é inde-
pendente e está trabalhando 
fi rme, já apresentou 3 proje-
tos , 7 indicações e 1 requeri-
mento, e sempre fi scalizando 
o executivo.

CNPJ: 09.520.955/0001-44

Exemplares: 2.000

Editorial

Jornalista

Vereador Marquinho Tucaninho 
faz trabalho independente

na Câmara Municipal

Tucaninho mostra-se fi rme 
nas fi scalização e está cons-
tantemente em conversas 
com deputados para trazer 
recursos para o município.

O vereador ainda comenta  
que o município é carente e 
precisa de muita demanda 
e que está fazendo seu pa-
pel, para que a cidade venha 

crescer, apesar do momento é 
pensarmos em saúde, e fazer 
o isolamento social, “O povo 
merece atenção, inclusive do 
poder público pois sabemos 
que nesta situação de pan-
demia o vereador deve fi sca-
lizar e o executivo executar, 
pois somos eleitos para isso 
independente da situação”. 
Finaliza Tucaninho.

Foto: diarioesp.com.br

Vereador de Biritiba Mirim Marquinho Tucaninho

Opinião
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Chuvas constantes tem atrasados algumas demandas, mas prefeito tem mostrado trabalho

3

Prefeito Inho trabalha duro para 
colocar Biritiba nos trilhos

ASSINATURA DO PRO-
GRAMA PROSPERA FA-
MÍLIA - Prefeito esteve dia 
3 de março em São Paulo  
acompanhado da primeira 
dama Roberta Taino, Presi-
dente do Fundo Social  e do 
deputado estadual André do 
Prado para a assinatura de 
adesão ao Programa Pros-
pera Família que tem como 
público alvo pessoas cadas-
tradas no Cad Único atendi-
das em programas destina-
dos a primeira infância. 

PARQUE LINEAR DA 
NOVA BIRITIBA - A cons-
trução de um parque linear 
na entrada do bairro Nova 
Biritiba, é um desejo antigo 
dos moradores do bairro e 
uma conquista alcançada no 

Biritiba Mirim

final de 2016.
Em 2017 infelizmente a obra 
foi abandonada. Quando 
assumiu a gestão em 2021, 
o prefeito Carlos Alberto 
Taino Júnior, solicitou um 
levantamento urgente de 
todas as obras do município 
que estão paralisadas.
A prefeitura resgatou o re-
curso junto ao governo do 
Estado e a obra do parque 
foi retomada. Assim como 
o parque linear, obras como 
da creche Jardim dos Euca-
liptos, UBS. Jardim Caste-
lano, entre outras, já estão 
com tratativas avançadas 
para serem entregues em 
funcionamento à população.
O parque linear contará 
com pista de caminhada em 
concreto sinalizado, com 

Foto: Reprodução/ Facebook
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Dep. André do Prado, Pref. Inho Taino, V. Beta e governador João Doria

Parque Linear - Bairro da Nova Biritiba

Astaltamento - Bairro Jardim dos Eucaliptos

extensão de 1200 metros, 
parque infantil, gramado e 
academia ao ar livre. O es-
paço ainda receberá ilumi-
nação em ‘led’ e calçamento 
para pedestres.
A previsão de entrega do 
serviço é de até 180 dias. 
Acompanharam o prefeito 
na vistoria da obra na quar-
ta-feira, o secretário munici-
pal de governo André Leme 
e o representante da empre-
sa responsável por esta etapa 
da obra.
Apesar de diversas obras 
estarem em andamento, 
chuvas estiveram atrasando 
algumas demandas do mu-
nicípio, com estradas em 
manutenções constantes, 
iluminações, e sem contar 
que, com a pandemia o an-
damento e mais lento, mas 
o prefeito Inho Taino esta 
confiante em finalizar e 
manter as obras e benfeito-
rias em dia.

OBRAS DE PAVIMENTA-
ÇÃO NO JARDIM DOS 
EUCALIPTOS.
Dia 9 de março, o prefeito 
acompanhou as obras de pa-
vimentação de quatro ruas 
no bairro Jardim dos Euca-
liptos. Uma emenda parla-

mentar do deputado Marcio 
Alvino, conquistada no final 
de 2016. Emenda parlamen-
tar de R$690 mil, as ruas 
contempladas foram a Rua 

Domingos Ramalhos, Nel-
za de Fátima, Marinalva da 
Silva Santos e via de acesso 
I. Como o Prefeito diz, “Mu-
dança se faz com trabalho”.

Biritiba Mirim
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Pedro Zaramella mostra seu profissionalismo no ramo

Pedro Zaramella que espe-
cializou na área fez sucesso 
ao longo de sua incrível car-
reira dentro do Rancho Tro-
pa de Muares na cidade de 
Biritiba Mirim, lembrando 
que também foi três (3) ve-
zes Campeão Nacional jun-
tamente com o Burro Lam-
pião MAZ levando o nome 
do Rancho e da família Za-
ramella ao um status de pro-
fissionalismo e confiança 
nos projetos.

Com tal experiência e reco-
nhecido no âmbito nacional 
muitos o procuram para au-
las de equitação, cocheiras 
de aluguel e doma de mua-
res e equinos. Mediante ta-
manha procura Pedro tam-
bém concede treinamentos 
de equinos e muares de 

marcha, assistência e con-
sultoria, e a Tropa de Mua-
res também realiza passeios 
a cavalos.

Pedro comenta, “Estive fo-
cado, aprendendo e me es-
pecializando, hoje tenho a 
confiança de anos de traba-
lho, inclusive com premia-
ções, e agora posso atender 
as solicitações de consulto-
ria, treinamentos e até ven-
da e compra de animais”.

Para quem tiver interes-
se basta entrar em contato 
e saber mais detalhes (11) 
97235-9706.

O Rancho Tropa de Muares 
fica localizado na cidade de 
Biritiba Mirim, Estr. Granja 
Fundão, 51 - Nova Biritiba.

Burro Lampião MAZ

Foto: @tropademuares

Negócios
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O vereador Luiz Paulo havia 
recebido diversas solicita-
ções de munícipes mediante 
ao Posto de Atendimento da 
EDP Bandeirantes, ao qual 
segundo informações  não 
estavam fornecendo a se-
gunda via da conta de luz, 
no entanto moradores esta-
vam indo constantemente 
solicitar a segunda via na 
câmara para os vereadores.
O vereador Luiz indignado 
com a situação resolveu co-
brar explicações do posto da 
EDP, e a resposta foi que era 
um caso excepcional me-
diante problema na impres-
sora.

No dia 8 de março foi o dia 
internacional das mulheres 
e vereador Luiz Paulo faz 
homenagem às mulheres, 
e comenta: – “Dia das mu-
lheres é todos dias, mas hoje 
nós comemoramos e agra-
decemos todas as mulheres 
em especial as moradoras 
de Biritiba Mirim que deve 
ter uma atenção especial, 
muitas delas são trabalha-
doras, mães, avós, filhas e 
representantes da família 
que buscam soluções para 
seus bairros”. 
O vereador finaliza dizendo 
que seu gabinete está à dis-
posição das mulheres e fa-
miliares, para uma Biritiba 
Melhor.

Vereador Luiz Paulo cobrou o posto de atendimento 
da EDP, e caso foi solucionado

Mês das Mulheres é lembrado pelo nobre vereador

DIÁRIO

Mas no dia 1 de março re-
cebemos a informação que 
a cobrança do vereador foi 
atendida, e o caso já foi so-
lucionado e moradores já 
podem solicitar a segunda 
via no posto da EDP, tam-
bém podem solicitar no site 
da empresa www.edponline.
com.br . 
O vereador comemora mais 
essa vitória dos moradores, 
e comenta: “Estou aqui para 
isso, quero saber dos proble-
mas, e quero fiscalizar até 
que sejam resolvidos”. Fina-
liza o vereador Luiz Paulo 
Monteiro.

O vereador Luiz tem mostrado trabalho, suas fiscalizações tem surtido efeito

“As mulheres tem seu papel fundamental na sociedade”

Biritiba Mirim

Foto: Reprodução/ Facebook

Biritiba Mirim
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Vereador Tião faz pedido de melhorias no Nirvana, e é atendido

Recentemente dia 4 de 
março o vereador Tião es-
teve na prefeitura pedindo 
melhorias do bairro onde 
mora, no Nirvana em Biri-
tiba Mirim, e poucos dias 
depois dia 10 seu pedido foi 
atendido e as estradas soli-
citadas foram feitas as me-
lhorias.
No dia 10 de março o verea-
dor Tião e o vereador Toshi 
e prefeito Inho acompanha-
ram o início dos trabalhos 
de manutenção da Estrada 
do Nirvana.
Prefeito agradeceu a ad-
ministração municipal a 
equipe do setor obras, aos 
moradores do bairro , ao 
ex-vereador Robério, ao 
vereador Sebastião ( Tião 
da Agência) e o vereador 
Toshi, pois juntos contri-
buíram com material ( pe-
dra e bica corrida ) para a 
execução do serviço. Pre-
feito conclui: “Temos di-

versas ruas que precisam 
de manutenção e estamos 
buscando recursos para a 
conquista de novos maqui-
nários para assim alcançar-
mos um número maior de 
ruas e estradas“.
Vereador Tião comenta: 
“Estou fazendo meu pa-
pel de vereador, fazendo 
pedidos, acompanhando 
e fiscalizando, e também 
agradecendo o empenho do 
prefeito em realizações de 
melhorias para os muníci-
pes“.

Vereador Toshi Omura: 
“Estive acompanhando o 
vereador Tião, e ao prefeito 
Inho Taino, e os trabalhos 
realmente estão acontecen-
do apesar das chuvas difi-
cultaram, o trabalho não 
para e continuarei, fisca-
lizando, acompanhando e 
agradecendo, em prol dos 
moradores“.

Biritiba Mirim
Biritiba Mirim

Foto: Reprodução/ Facebook
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Prefeito Inho Taino, vereador Tião e vice-prefeita Adriana Rufo

Vereador Tião e vereador Toshi Omura fiscalizando manutenção no bairro do Nirvana
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Deputado Marcos Damásio 
atende pedido do vereador 
Toshi Omura juntamente 
com demais vereadores

Mineiro deve 
trabalhar em Delivery 

na fase emergencial

Cidades

Associação PENSANDO EM VOCÊ está 
ativa desde 2014 na cidade

O deputado estadual Marcos Da-
másio (PL) esteve na quarta-feira 
dia 10,  em Biritiba Mirim a convi-
te do vereador Toshi Omura, onde 
também foi recebido pelo prefeito 
Inho Taino (PL) seu amigo de par-
tido e do ex-prefeito Walter Tajiri 
(PTB), esteve presente também os 
vereadores Marquinho Tucaninho, 
Emerson Eletricista e Luciléia.
O deputado agradeceu o convite, 

O empresário e vereador Mineiro 
enquanto trabalha na câmara mu-
nicipal de Salesópolis, sabe a situ-
ação dos empreendedores não está 
fácil, pois ele mesmo tem um res-
taurante muito conhecido, o Ran-
cho Mineiro e teve que se adequar 
a fase emergencial, e estará funcio-
nando em sistema delivery das 8h 

A Associação PENSAN-
DO EM VOCÊ ativa 
desde 2014, em 2020 no 
Bairro do Serrote em Sa-
lesópolis conseguiu com 
a colaboração da Dire-
toria, Parcerias, Doado-
res e Voluntários realizar 
algumas Ações: Com a 
participação especial da 
1ª Dama Sra. Luciana, a 
Vice Prefeita, Sra. Jane, 
Sra. Larissy Secretária 
da Assistência Social, O 

Prefeito Sr. Vanderlon, o 
Vereador Mineiro e ou-
tras figuras ilustres de 
Salesópolis, abordamos 
temas como: “Empode-
ramento Feminino”. Par-
ticipação ativa frente às 
Ações Sociais e Políticas 
Públicas do bairro e do 
Entorno. Falamos sobre 
ECOPONTO, CAD-Ú-
nico, disponibilização de 
4 cursos com 30 vagas 
cada um e MUITO mais. 

Mais uma emenda, agora no valor de 
R$200 mil para a saúde

Restaurante Rancho Mineiro estará 
entregando aperitivos em delivery

Foto: diarioesp.com.br

e já encaminhou uma emenda no 
valor de R$200 mil para área da 
saúde, que veio em bom momen-
to, já que estamos na pandemia e 
ainda em fase roxa de acordo com 
o governo estadual. O encontro 
aconteceu no Rancho Tropeiro do 
ex-prefeito Walter Tajiri, logo após 
seguiram para a prefeitura onde se 
encontram e foram recebidos pelo 
prefeito Inho Taino.

às 16h, com entrega de marmitex, 
lanches, doces, queijos e muito 
mais. 
E comenta, “Precisamos combater 
esse vírus e temos que fazer um sa-
crifício sem deixar de pôr comida 
na mesa, acredito que em breve 
tudo voltará ao novo normal”. Fi-
naliza o vereador.

SalesópolisBiritiba Mirim

Salesópolis

Vereador Toshi Omura e deputado estadual Marcos Damásio

Vereador Mineiro na área central de Salesópolis
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28ª Festa de Natal das Crianças em Biritiba Mirim
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