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O predio receberá 
importantes reformas.

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

Diretor: Raphael Nogueira Félix
Pág. 2 Pág. 3

diarioesp.com.br

Cidades
Confira outros assuntos das cidades da região ao alto tietê nas 
páginas abaixo e fique por dentro das informações. 

Editorial ............................................................................................. Pág.02
Biritiba Mirim ....................................................................... Pág.3, 5, 6, 7 
Negócios ............................................................................................Pág. 04 
Salesópolis ........................................................................................ Pág.06
Classificados .................................................................................... Pág. 08

Edição 09 - 15 de maio a 15 de junho - Ano 2021 

Biritiba Mirim comemora 57 anos

DIÁRIO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

A cidade comemora os 57 anos, com muito trabalho por parte dos vereadores e prefeito
Vereadores que trabalham e trazem resultadosVereador Tião e prefeito Inho tráz melhorias para o Nirvana

Família Zaramella parabeniza 
a cidade de Biritiba Mirim

Troque 1 kilo de
 alimento por 

um livro

Edição Gratuita
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Mineiro Geraldo do Bar

Luiz Paulo
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História de sucesso de família de empresário Zaramella de Biritiba.

Renata e Vanessa entregando as 
doações, de livros e máscaras de 
São Paulo para a Primeira Dama 
de Salesópolis Sra. Luciana a frente 
do Fundo Social.

Vereador Tião e Prefeito de Biritiba Mirim Carlos Alberto Taino Junior (Inho Taino).
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Editorial

Candidatos em 2022

Está mais próxima a elei-
ção de 2022 e também 
aumenta as expeculações 
de quem seriam os can-
didatos e seus respectivos 
cargos. Segundo infor-
mações publicadas pelo 
jornal Impresso Brasil, as 
informações extraofi ciais 
envolvendo uma suspos-
ta articulação politica do 
Partido Liberal (PL), a 
respeito de algumas mu-
danças que poderão ocor-
rer no quadro político 
envolvendo autoridades 
constituídas nos cargos de 
deputado federal (Márcio 
Alvino), deputado estadu-
al (andré do Prado), pre-
feito de Suzano (Rodrigo 
Ashiuchi) e prefeito de Bi-
ritiba mirim (carlos Alber-
to Taiono Junior, o Inho). 
Segundo as informações 
obtidas pelo (JIB), existem 
algumas conversas diretas 
entre o PL e DEM do vice-
-governador do Estado de 
São Paulo, Rodrigo Garcia 
para uma eventual dobra-
dinha entre o deputado 

Jornalista
Raphael Nogueira Félix

Trabalho conjunto de prefeito e vereador tem dado 
resultado no bairro do Nirvana

estadual, André do Prado 
e Garcia para compor uma 
chapa de candidatura ao 
governo de São Paulo. No 
caso Garcia viria como ca-
beça de chapa e Prado na 
vice.
PL poderia ampliar a cota 
de senadores no Senado e 
para isso, já fala em lançar 
o deputado federal Mar-
cio Alvino como senador 
na próxima eleição. Caso 
confi rme as pretensões, 
em seu lugar entraria na 
disputa o prefeito de Suza-
no, Rodrigo Ashiuchi que 
poderá se eleger deputado 
federal. 

O nome mais apropriado 
para concorrer ao cargo 
de deputado estadual pelo 
PL seria do prefeito de Bi-
ritiba Mirim, o Inho que 
teria a aprovação dos dois 
deputados do Partido Li-
beral, mas o jornal tam-
bém menciona o prefeito 
Vanderlon como provavel 
candidato a deputado es-
tadual.

Vereador Tião vem traba-
lhando incansavelmente 
cobrando melhorias para o 
bairro do Nirvana, ao qual 
hoje (11) esteve acompa-
nhando algumas benfeitorias 
nas ruas do bairro e também 
esteve acompanhando o pre-
feito Inho Taino no Parque 
do Nirvana que deve ser 
todo revitalizado.

O Vale Encantado Th  ermas
Park, com mais de 40 anos
de existência, está localizado 
no município de Biritiba-Mi-
rim, 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 cidade 

de Biritiba-Mirim, a
86km do centro de São Paulo
e a 24km da cidade de Mogi
das Cruzes.
Endereço: Estrada do Sertão-
zinho, 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

Editorial

Jornalista

Vereador Tião solicita melhorias 
no bairro do Nirvana e é 

atendido pelo prefeito Inho

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

Tião comenta que está aten-
to aos pedidos dos morado-
res, e como dever solicita ao 
prefeito as melhorias, ao qual 
o prefeito tem sido prestati-
vo, e a equipe da prefeitura 
estão bem empenhados nos 
trabalhos, moradores tem 
elogiado as benfeitorias, e o 
vereador diz, “Fico feliz que 
o prefeito Inho tem olhado os 

problemas, e solicitações que 
tenho feito a pedido dos mo-
radores, agradeço em nome 
da população.”
O prefeito Inho Taino não tem 
medido esforços para atender 
os vereadores, demais bairros 
e demais ruas deverão ser be-
nefi ciadas, bem como estru-
turas deverão ser revitalizadas 
no devido tempo adequado.

Opinião
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Biritiba Mirim fez 57 anos com diversas obras em andamento e difersas benfeitorias, que 
o prefeito Inho Taino conquistou com sua experiência e parcerias

3

Prédios que abrigam serviços sociais do município 
receberão importantes reformas

No dia 13 de maio o prefeito Inho 
Taino, a vice prefeita Adriana Rufo 
juntamente com a presidente do 
fundo social Beta do Inho e a co-
ordenadora técnica do CRAS Ga-
briela Melo, no gabinete em reu-
nião para apresentação do projeto 
final da reforma do prédio sede da 
Secretaria de Assistência Social, do 
CRAS, CAD Único e Sala dos Con-
selhos. O prédio será localizado na 
rua Gildo Sevalli 257.
 O prédio será segundo a prefeitu-
ra totalmente reformado e atenderá 
todos os quesitos de acessibilidade, 
ampliando e qualificando o serviço 
e atendimento ao cidadão.

O prédio terá um novo conceito em 
qualidade de equipamentos públi-
cos que a população merece e ne-
cessita segundo o prefeito Inho Tai-
no. e Finaliza, “Com esta reforma 

conseguiremos ampliar e melhorar 
o espaço e atendimento que hoje 
prestamos à população. Vamos em 
frente porque com trabalho a gente 
muda tudo.
Esta obra será de grande valia para 
os moradores que utilizam dos ser-
viços prestados e poderá atender 
de forma mais adequada e acessí-
vel, Biritiba Mirim que que é uma 
cidade carente as demandas dos 
serviços e a procura de soluções 
dos programas adotados são cons-
tantemente buscados por famílias 
que necessitam de atendimento 
adequado e o local será de extrema 
importância e essencial para todos 
os munícipes.

Outras obras estão em reformas e 
em andamento na cidade que em 
breve a prefeitura deve também 
anunciar.

O deputado federal Márcio Alvino 
esteve dia 11  na prefeitura de Biri-
tiba Mirim onde foi recebido pelo 
prefeito Inho Taino, e com a presi-
dente da APAE da cidade de Biritiba 
Mirim, dona Eva Faria e a adminis-
tradora Bruna Moura e a assistente 
social Glaucia Santos para falar do 
projeto, onde agradeceu ao empe-
nho dos deputados André do Prado e 
Márcio Alvino a favor da cidade e na 

realização do sonho, ampliar o aten-
dimento da APAE que hoje atende 
107 usuários, com esta “nova casa”, 
a APAE da cidade poderá ampliar o 
atendimento para 300 usuários. O 
prefeito Inho também agradeceu, e 
comentou, “Vamos em frente com fé 
e trabalho, construindo uma cidade 
melhor.” Acompanharam nesta reu-
nião a vice-prefeita Adriana Rufo e a 
presidente do Fundo Social.

Biritiba Mirim 57 anos

Deputado federal Márcio Alvino anuncia 
avanço na construção da nova sede da APAE

Biritiba Mirim
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Família Zaramella parabe-
niza Biritiba Mirim pelos 

seus 57 anos de 
emancipação política

Restaurante do Mineiro 
volta a todo vapor

A melhor pururuca e a melhor 
picanha da região

Negócios
Biritiba Mirim 57 anos Negócios

Neste mês de maio é comemorado  
os 57 anos de muita história na ci-
dade de Biritiba Mirim e a família 
Zaramella é uma família tradicional 
na cidade, que acompanhou o de-
senvolvimento do município e tam-
bém gerou muitos empregos com 
seus negócios até hoje.
Marcos Zaramella é um empresá-
rio que foi um dos precursores em 
venda de materiais de construção, 
negócio que deu muito certo, ge-
rou centenas de empregos e é bem 
popular na cidade, a popularidade 
também passou para seus filhos que 
agora também começam a gerir os 
negócios da família.
Marcos Zaramella apesar de ter 
dado certo nos ramos de materiais 
construção civil e também em cria-
ções de animais e equinos, acredita 
que a cidade poderia ter se desen-
volvido muito mais, segundo o em-
presário a cidade está atrasada em 
relação às cidades vizinhas, muitas 

estradas se quer estão asfaltadas, 
falta iluminação, mas acredita que 
tudo possa se resolver com uma boa 
administração pública.
E comenta que nesses 57 anos em 
meio a pandemia Biritiba entra em 
uma nova fase de esperança aos ci-
dadãos, que estão agora bem infor-
mados do que acontece na cidade, 
e que as cobranças por melhorias 
também devem acontecer.

“Agradeço a todos os moradores 
desta cidade querida em nome da 
família Zaramella, pela confiança, e 
pela oportunidade de poder ajudar 
muitas crianças em nosso projeto 
social, que acontece todo final de 
ano, um grande abraço e que Deus 
abençoe a todos!” Finaliza Marcos 
Zaramella, falando do projeto social 
da Tropa de Muares que beneficia 
mais de 3000 mil crianças na cidade, 
Festa das Crianças e Nossa Senhora 
Aparecida.

Após a flexibilização do governo es-
tadual, o restaurante do Mineiro que 
é vereador de Salesópolis e é também 
comerciante, abriu as portas para 
o público novamente, logicamente 
dentro dos padrões que os órgão de 
saúde solicitam.

O mineiro que está a muito tempo no 
local já sabe o que os cliente gosta e 
lembra que é muito comercializado a 
pururuca e a picanha que segundo os 
clientes é a melhor da região.

Mineiro também comenta que seguir 
as normas e higienização do local é 
um dever, e manter a qualidade das 
comidas, dos doces, queijos e outros 
aperitivos também são um dever o 
que faz ser um referencial no que diz 
respeito a alimentação.

Horário do rancho das 11h às 16h, de 
segunda a segunda, e delivery no tele-
fone de contato (11) 99511-6454.

E como político o vereador está 
sempre atento aos pedidos da popu-
lação salesopolense, comenta que 
faz o possível para que os proble-
mas sejam sanados, levando as de-
mandas, pedidos, e solicitações ao 
executivo que tem o dever de exe-
cutar as solicitações dos moradores.

A fase dificil em Salesópolis é tam-
bém um reflexo da pandemia que 
aconteceu no mundo inteiro, mas 
como vereador o Mineiro tem feito 
sua parte segundo ele.
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O vereador Toshi Omura, 
desde o início de seu manda-
to vem mostrando trabalho, 
foram diversas fiscalizações, 
requerimentos, solicitações, 
e destacou-se também em 
busca de emendas.
Deputados estaduais e tam-
bém federal, prometeram 
enviar recursos para a ci-
dade de Biritiba Mirim, e o 
vereador teve êxito nos pe-
didos,  o deputado federal 
Marco Bertaiolli encami-
nhou uma emenda parla-
mentar de R$250 mil para 
compra de uma retroescava-
deira, e mais R$250 mil para 
compra de equipamentos 
para saúde, que foi solicita-
do juntamente com o vere-
ador Emerson Eletricista, 
o deputado estadual Mar-
cos Damásio encaminhou 
uma emenda parlamentar 
de R$200 mil para área da 
saúde, e mais R$500 mil 
para infraestrutura urbana, 
pedido solicitado pelo vere-
ador Toshi Omura, Luciléia, 
Tucaninho  Emerson Eletri-

Vereador Toshi Omura: 120 dias com mais de 1 Milhão 
em emendas para Biritiba Mirim

DIÁRIO

cista.
Toshi também solicitou e 
conseguiu uma emenda 
parlamentar do deputado 
estadual Estevam Galvão no 
valor de R$150 mil para área 
da saúde.
Somando-se essas emendas 
daria mais de R$1 Milhão 
em emendas para o municí-
pio sem contar o que estaria 
por vir mediante os pedidos 
solicitados pelo vereador.
Além das emendas Toshi 
comenta que está sempre 
ativo ouvindo os pedidos da 
população, e fazendo o pos-
sível para que seja solucio-
nado o mais rápido possível, 
apesar de algumas questões 
serem burocráticas e outras 
terem prazo determinado 
para acontecer, “O trabalho 
é diário, e com determina-
ção nosso município vai 
melhorando em todos os as-
pectos”. Finaliza o vereador 
que também é secretário da 
mesa diretiva da Câmara 
Municipal.
De família tradicional no 

Mandato do vereador Toshi demostra resultados com emendas para cidade

Biritiba Mirim
Biritiba Mirim 57 anos

ramo agrícola, Toshi Omura 
está à frente de uma proprie-
dade estabelecida no bairro 
Rio Acima desde 1994. De-
vido à experiência no setor, 
ele não tem dúvidas: “Se não 
fosse a agricultura, Biriti-
ba estaria em uma situação 
muito difícil.”

Embora esteja conduzindo 
o mandato como vereador 
para assegurar melhorias 
em todas as áreas públicas, 
ele entende que a agricultu-
ra merece atenção especial 
por ser uma das principais 
fontes de renda para a popu-
lação.

“A agricultura é um setor 
que não parou as atividades 
ao longo da pandemia. Gra-
ças a ela que o desemprego 
na cidade não foi tão grande. 
Eu, por exemplo, tenho 15 
funcionários e estou man-
tendo todos empregados 
desde o início da pande-
mia. Claro que o comércio 
acabou sendo mais afetado, 

mas a agricultura conse-
guiu manter os empregos. 
Acredito que a cidade tenha 
cerca de 1,5 mil produtores, 
e por isso é necessário dedi-
car à atividade parlamentar 
visando melhorias para o 
setor.”

Ainda de acordo com Toshi 
Omura, a segunda onda da 
Covid-19 causou prejuízos 
para a agricultura, pois ele-
vou o custo da produção. 
Diante do quadro, ele pre-
tende buscar meios de in-

centivar o fortalecimento da 
atividade comercial.
“A pandemia acabou atra-
palhando o começo do tra-
balho, mas assim que as coi-
sas começarem a voltar ao 
normal, nós vamos buscar 
cursos, capacitações, enfim, 
buscar políticas públicas que 
alavanquem o agronegócio 
em Biritiba Mirim. É preciso 
entender que falar em agri-
cultura não é simplesmente 
puxar enxada, ficar capinan-
do. A agricultura é essencial 
para o município.”

Vereador Toshi Omura em sua propriedade no Rio Acima

Deputado Marcos Damásio e 
Vereador  Toshi Omura

Vereador Toshi, Deputado Marco 
Bertaiolli e Vereador Emerson
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Ação Social da Associação 
Pensando em Você: Troque 1 
kilo de alimento por um livro

Com apoio do vereador Geraldo do 
Bar os ônibus voltaram a subir no 

Jardim dos Eucaliptos

Rosemeire e Ana Beatriz Godoi, Doadoras 
de obras literárias-SP

Renata e Vanessa entregando as doações, 
de livros e máscaras de São Paulo para a 
Primeira Dama de Salesópolis Sra. Lucia-
na a frente do Fundo Social

Sra. Luciana a Primeira Dama recebendo 
, a doação vinda de São Paulo, para 
agregar aos Projetos da Prefeitura de 
Salesópolis

David e Diretora Lurimar, confecciona-
ram máscaras facial-SP

Salesópolis

Biritiba Mirim

A Presidente da ASSO-
CIAÇÃO PENSANDO EM 
VOCÊ Renata Godoi e a 
Voluntária Vanessa Jaciara, 
entregaram dia 10/05/2021 
no FUNDO SOCIAL da 
Prefeitura da Instância Tu-
rística de Salesópolis para a 
Primeira Dama Sra.Luciana, 
diversas obras literárias e 
máscaras faciais novas que 
serão utilizas no Projeto: 
“Troque 1 kilo de alimento 
por um livro” e no Projeto 
“Troque 1 kilo de alimen-
to por máscaras”. A Asso-
ciação Pensando em Você 
representa os doadores de 
São Paulo que abraçaram a 
causa e a população saleso-

polense, inclusive apoiam as 
ações realizadas para bene-
fício de Salesópolis e entor-
no. Esses doadores e Volun-
tários da Associação nutrem 
uma empatia muito grande 
pelas causas sociais e assis-
tenciais que nosso Projeto 
realiza e acolhe. A Associa-
ção Pensando em você, com 
sua diretoria e voluntários 
estão sempre engajados e 
dispostos a ajudar o pró-
ximo. Porque acreditamos 
que “devemos amar o PRÓ-
XIMO como a nós mesmos”. 
Nosso muito obrigado a to-
dos os envolvidos e partici-
pantes dos nossos projetos. 
Gratidão nos define.

O vereador esteve solici-
tando e acompanhando os 
trabalhos com o apoio da 
população no mês de abril 
de 2021, na estrada do Jar-
dim dos Eucaliptos, ao qual 
os ônibus voltam a subir até 
o ponto final, facilitando a 
vida dos munícipes, dos mo-
toristas de ônibus e dos veí-
culos locais, ao qual haviam 
solicitado as melhorias.

Melhorias nas estradas do 
bairro do Vale Verde
O nobre vereador Geraldo 
do bar esteve também no 
bairro do Vale Verde no dia 
27 acompanhando os traba-
lhos de melhorias das estra-
das ao qual a população tem 
apoiado as manutenções, as 
melhorias das estradas de-
vem ajudar os morados e ve-
ículos que também passam 

pelo local.

Os trabalhos de manuten-
ções tem sido constantes 
nos bairros, principalmente 
a pedido do vereador Ge-
raldo do Bar que conhece 
os problemas locais e com a 
proximidade com o prefei-
to Inho Taino as melhorias 
saem até mais rápido do que 
o previsto.

Ônibus voltam a subir no bairro do Jardim dos 
Eucaliptos após vereador Geraldo Bar fazer sua parte
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Vereador Luiz Paulo revela presente para Biritiba, 
R$400 mil em emendas do deputado Gambale

Fiscalização 
na UBS

Fiscalização 
nas escolas

No aniversário de Biritiba 
Mirim não poderia ter no-
tícia melhor, vereador Luiz 
Paulo através do deputado 
estadual Rodrigo Gambale 
se comprometeu a destinar 
R$400 mil reais em emen-
das para a cidade, destina-
das a pavimentação asfáltica 
da Vila Santo Antônio II, 
Rua 5, Rua 8, Rua 6 e Rua 
9, incluso também uma 
área de lazer composta de 
um campinho Society, uma 
quadra de basquete 3X3 e 

um Playground. O verea-
dor enfatiza, “Essa parceria 
terá muitos benefícios para 
a cidade”. Em aniversário 
da cidade que completa 57 
anos de emancipação políti-
ca, essa notícia de R$400 mil 
em emendas do deputado 
Gambale, é como um pre-
sente aos munícipes que se-
rão certamente contempla-
dos, a busca por recursos do 
vereador cativou olhares do 
deputado que deve investir 
muito na cidade. O vereador 

Luiz Paulo é um dos verea-
dores mais atuantes, sempre 
atento aos problemas da ci-
dade e suas devidas solu-
ções, não deixa de buscar re-
cursos e sua parceria com o 
deputado estadual Gambale 
já está obtendo resultados 
satisfatórios para o municí-
pio, o vereador comenta que 
fica feliz pelo presente que 
a cidade recebe nos seus 57 
anos de emancipação políti-
ca, e agradece em nome dos 
munícipes.

O vereador Luiz Paulo que 
vem realizando algumas 
fiscalizações e cobranças na 
cidade, tem realizando um 
bom trabalho, mas segundo 
o vereador algumas cobran-
ças realizadas a mais de um 
mês ainda não foram aten-
didas, o que causou indig-
nação e postou em seu perfil 
na rede social em uma de 
suas postagens, “A um mês 
e dois dias em uma fiscali-
zação de rotina, me deparei 
com o purificador queima-
do e cordialmente em con-
tato com a responsável da 
pasta prontificou-se que em 
15 dias isso estaria resolvi-
do assim como outros pro-
blemas…
Um mês depois nada foi 
feito e nossos munícipes to-
mando água da torneira…
Nunca se esqueça que quem 
tem o poder de mudar toda 
essa situação é você POVO”

Segundo o vereador ele es-
teve em todas as escolas da 
rede municipal para fiscali-
zar as condições das unida-
des antes das voltas às aulas 
no município, o vereador 
ainda comentou que esse é o 
papel do vereador e que está 
atendento às condições e 
bem estar dos “pequeninos”.

O município se comprome-
teu a tomar todas as pro-
videncias necessárias para 
atendimento presencial das 
crianças,

Biritiba Mirim será contemplado com R$400 mil em emendas do deputado Gambale

Biritiba Mirim
Biritiba Mirim 57 anos

Saúde Volta às aulas

Vereador Luiz Paulo Monteiro na Câmara Municipal

Vereador Luiz Paulo e Deputado estadual Rodrigo Gambale

Foto: diarioesp.com.br
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28ª Festa de Natal das Crianças em Biritiba Mirim
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