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Com R$ 40 milhões em investimentos garantidos para
Biritiba, Inho Taino segue obtendo apoio de deputados

Editorial desta 
edição: Redução 

da Covid-19
A transmissão do novo coro-

navírus (Sars-CoV-2) continua 
em queda, segundo o boletim.

Vereador Mineiro come-
mora a volta das feiras 
noturnas em Salesópolis
O vereador Mineiro, de Sa-
lesópolis, está confi ante na 
retomada econômica do mu-
nicípio.

Em reunião do dia 15 com as auto-
ridades presentes no Sítio Tropa de 
Muares, foi discutido como será a 
organização da 29 ª Festa das Crian-
ças 2021,  como será e onde serão os 
pontos de entregas nos bairros, que 
já está em definição com os respon-

sáveis. 
O Evento será dia 18 de dezembro 
com a carreata pela cidade com a 
imagem da Nossa Senhora Aparecida, 
Papai Noel e Personagens da Disney, 
com o apoio da Polícia Civil, Polícia 
Militar e o Corpo de Bombeiros.
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Confi ra as notícias dos vereadores em destaque

29ª Festa de Natal das Crianças e Nossa Senhora Aparecida
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Grande Ação Entre Amigos e Autorida-
des em Prol da 29ª Festa das Crianças

Prefeito Inho Taino de Biritiba Mirim  Creche Antonio Ferreira dos Santos (Creche do Jardim).
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Mesmo tendo assumido a Pre-
feitura de Biritiba Mirim com 
difi culdades administrativas, 
Inho Taino tem se sobressaído 
neste primeiro ano de mandato 
como prefeito. Com o apoio ga-
rantido dos deputados estadual 
André do Prado e federal Mar-
cio Alvino – ambos do seu par-
tido, o PL -, Inho tem ido além, 
conquistando a parceria de ou-
tros parlamentares. O resultado 

é positivo: R$ 40 milhões em 
investimentos garantidos para a 
cidade e obras em pleno vapor. 

Uma delas é a Creche do Jardim 
dos Eucaliptos, que foi retoma-
da no início do mês. Em uma 
cerimônia realizada no pró-
prio local, no dia 1, o prefeito 
recebeu os deputados André e 
Marcio para assinar o convênio 
para a fi nalização

DIÁRIO
Do Estado de São Paulo

Vereador Mineiro come-
mora a volta das feiras 
noturnas em Salesópolis
O vereador Mineiro, de Sa-
lesópolis, está confi ante na 
retomada econômica do mu-
nicípio.
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Editorial

Redução da Covid-19

A transmissão do novo 
coronavírus (Sars-CoV-2) 
continua em queda, se-
gundo o boletim do Ob-
servatório Covid-19, da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). Com base em 
dados da semana epide-
miológica 41, referente ao 
período de 10 a 16 de ou-
tubro, houve reduções diá-
rias de 4,8% no número de 
casos e de 3,6% nos óbitos.

Na semana 41, foram re-
gistrados no país médias 
diárias de 10,2 mil casos 
confi rmados e de 330 
óbitos. O documento in-
forma ainda que as taxas 
de ocupação de leitos de 
UTI para adultos no SUS 
mantêm-se relativamente 
estáveis, com 25 estados 
e 23 capitais fora da zona 
de alerta e com a maioria 
abaixo de 50%.

A Fiocruz destaca que há 
uma manutenção da ten-
dência dos impactos da co-
vid-19 no país e que a cam-
panha de vacinação contra 

Jornalista
Raphael Nogueira Félix

a doença tem contribuído 
para isso.

“De agosto em diante, 
houve uma aceleração da 
vacinação, que permane-
ce com tendência de alta. 
Os valores atuais de mor-
talidade se apresentam 
estáveis, em torno de 500 
óbitos por dia, o que revela 
uma queda expressiva em 
relação ao pico observado 
em abril, quando foram 
notifi cados mais de 3 mil 
óbitos diários. Por outro 
lado, são valores ainda pre-
ocupantes, já que demons-
tram a permanência da 
transmissão e a incidência 
de casos graves que exi-
gem cuidados intensivos, 
e podem gerar milhares de 
mortes nos próximos me-
ses”, ressalta o documento.

Apesar disso, o boletim 
destaca que as estatísticas 
de casos e óbitos podem 
sofrer infl uência de falhas 
nos fl uxos de dados da 
doença, tanto do e-SUS 
quanto do Sivep-Gripe.

Biritiba Mirim vive um exce-
lente momento no que se re-
fere à área de esportes. Além 
dos esforços do prefeito Inho 
em criar o Parque da Cidade, 
na área onde hoje está insta-
lado o Ginásio de Esportes, 
os parlamentares da cidade 
também têm feito a sua par-
te. Prova disso é que o vere-
ador Tião segue apoiando as 
práticas esportivas em todo 
o município, com destaque 
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Exemplares: 5.000
para as regiões dos bairros 
Nirvana e Jardim Alvorada. 
No último fi m de semana, 
Tião participou de jogos 
de futebol nos dois bair-
ros citados acima. O vere-
ador, inclusive, doou jogos 
de camisas para duas equi-
pes que disputam jogos da 
várzea em Biritiba Mirim. 
“Não é novidade que o es-
porte é qualidade de vida e 
forma de tirar jovens de ca-

minhos errados. Apesar disso, 
não é todo mundo que está 
disposto a incentivar de fato, 
isto é, contribuindo verdadei-
ramente com os atletas das 
mais diversas modalidades. 
Eu procuro fazer minha par-
te. Inclusive, sigo cobrando a 
prefeitura para a liberação do 
Parque do Nirvana, para que 
as pessoas possam ter um es-
paço de esportes e lazer”, con-
cluiu Tião.

Opinião

Vereador juntamente com os times de bairro de Biritiba mirim

Parque deve ser Inaugurado em breve

Tião doa camisas a equipes de fute-
bol de Biritiba e segue cobrando a 

abertura do Parque do Nirvana
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PREFEITO TRAZ CONQUISTAS PARA A CIDADE

Mesmo tendo assumido a 
Prefeitura de Biritiba Mirim 
com dificuldades administra-
tivas, Inho Taino tem se so-
bressaído neste primeiro ano 
de mandato como prefeito. 
Com o apoio garantido dos 
deputados estadual André do 
Prado e federal Marcio Alvino 
– ambos do seu partido, o PL 
-, Inho tem ido além, conquis-
tando a parceria de outros 

Biritiba Mirim

Foto: diarioesp.com.br

Prefeitura entrega Parque Linear 
Nova Biritiba, na sexta-feira (22)

Investimentos e obras na cidade de Biritiba Mirim não param

Com R$ 40 milhões em investimentos garantidos para 
Biritiba, Inho Taino segue obtendo apoio de deputados

parlamentares. O resultado é 
positivo: R$ 40 milhões em in-
vestimentos garantidos para a 
cidade e obras em pleno vapor.  
Uma delas é a Creche do Jar-
dim dos Eucaliptos, que foi 
retomada no início do mês. 
Em uma cerimônia realizada 
no próprio local, no dia 1, o 
prefeito recebeu os deputados 
André e Marcio para assinar 
o convênio para a finalização 

da construção, que teve início 
em 2015 e deverá ser entregue 
à população em um prazo es-
timado de seis a oito meses.  
Vale ressaltar que a obra foi 
entregue por Inho, no final 
do seu segundo mandato, 
com dinheiro em caixa para 
finalizar os poucos detalhes, 
mas só sairá do papel nesse 
terceiro mandato, pois os dois 
prefeitos que lhe sucederam 

O trabalho não para 
Em sua campanha, Inho 
trouxe o slogan “Mudança 
Se Faz Com Trabalho” como 
palavra de ordem. E o traba-
lho, de fato, não para. Prova 
disso é que, ainda na primeira 
quinzena de outubro, o pre-
feito assegurou mais R$ 250 
mil em emenda do deputado 
federal Alencar Santana (PT). 
O parlamentar esteve na cida-
de na quarta-feira (12), a con-

O prefeito Carlos Alberto Taino 
Júnior (Inho), realiza a entrega 
do Parque Linear Tatao Ishimi, 
no bairro Nova Biritiba nesta 
sexta-feira, 22 de outubro as 17 
horas. A obra havia sido con-
quistada ainda em 2016 e ficou 
paralisada nos últimos anos. 
Em 2021, com a retomada dos 
serviços o Parque Linear rece-
beu parque infantil, academia 
ao ar livre, pista de caminhada, 
área de convívio, iluminação 

vite do ex-vereador Everaldo 
da Silva (PT), que articulou 
o recurso junto ao deputado.  
Everaldo, inclusive, também 
esteve em Biritiba Mirim, no 
dia 8, com o deputado esta-
dual Jorge do Carmo (PT). 
Ele encaminhou emenda de 
R$ 316 mil para a prefeitura 
utilizar no asfaltamento do 
Trecho II da Rua Sérvulo da 
Costa, também no Jardim 
dos Eucaliptos.

não conseguiram inaugu-
rar o prédio da nova creche.  
Estiveram presentes ao evento 
a Beta do Inho, presidente do 
fundo social, a vice-prefeita 
Adriana Rufo, e os vereado-
res Marcião do Busão, Wal-
ter Machado, Tião, Emerson 
Eletricista, Lucileia, Profº 
Evandro, Marquinho Tucani-
nho, além do vice-presidente 
da Câmara Municipal, Toshi 

Omura, e o presidente do Po-
der Legislativo, Leonardo Ra-
posão. O Geraldo do Bar não 
esteve presente porque seu pai 
se encontra doente.
Também participaram o en-
genheiro Marcinho, Daniel, 
equipe da saúde, Diretora 
estadual, Delegado Cesar 
Donizete, secretários, Dona 
Eva da APAE, secretários e 
funcionários da prefeitura.

em led, gramado e gradil na 
área do parque infantil. No es-
paço está prevista a instalação 
de câmeras de monitoramen-
to. Nos últimos meses, outras 
obras também foram retoma-
das, como a pavimentação do 
Parque no Nirvana, que foi con-
cluída a primeira fase, as obras 
da creche no bairro Jardim dos 
Eucaliptos entre outros. Além 
do pacote de obras que seguem 
em processo licitatório ou em 

fase de andamento juntos aos 
órgãos competentes que terão 
início e conclusão ainda este 
ano. Dentre as ações previstas 
na tarde de sexta-feira, haverá 
uma caminhada “rosa” e ati-
vidades físicas em alusão ao 
Outubro Rosa visando a cons-
cientização da importância do 
auto-exame de mama. O Par-
que Linear Tatao Ishimi fica na 
rua João Rodrigues de Moraes, 
bairro Nova Biritiba.
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Deputado Alencar Santana (PT) no gabinete da prefeito com prefeito e membros do PT
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Em reunião do dia 15 com 
as autoridades presentes no 
Sítio Tropa de Muares, foi 
discutido como será a or-
ganização da 29 ª Festa das 
Crianças 2021,  como será 
e onde serão os pontos de 
entregas nos bairros, que 
já está em definição com os 
responsáveis.
O Evento será dia 18 de de-
zembro com a carreata pela 
cidade com a imagem da 
Nossa Senhora Aparecida, 
Papai Noel e Personagens 
da Disney, com o apoio da 
Polícia Civil, Polícia Militar 
e o Corpo de Bombeiros.
Marcos Zaramella organi-
zador do evento comenta 
que está convidando a todos 
interessados a participar da 
carreata que ocorrerá às 
8:30h e a saída da Tropa de 

Muares às 9h, em prol das 
crianças em louvor da Nos-
sa Senhora Aparecida. Será 
servido antes da carreata 
um café da manhã para os 
participantes da carreata.
Após a carreata, se dará o 
início da distribuição dos 
brinquedos, das marmitas, 
hotdog e doces.

Para quem quiser colaborar 
e participar poderá entrar 
em contato diretamente 
com o organizador Mar-
cos Zaramella pelo telefone 
(11) 99905-4830.
Uma Grande Ação En-
tre Amigos - 29ª Festa das 
Crianças e Nossa Senhora 
Aparecida tem uma meta 
ousada de entregar mais 
5.000 (cinco mil brinque-
dos).

Grande Ação Entre Amigos e Autoridades em Prol 
da 29ª Festa das Crianças em Biritiba Mirim

Biritiba Mirim
SÍTIO TROPA DE MUARES

Reunião das autoridades na Tropa de Muares

29ª Festa de Natal das Crianças e Nossa Senhora Aparecida

Reunião do dia 15 
de outubro no Sítio Tropa 
de Muares em Biritiba Mirim

Na reunião do dia 15 esteve presente 
com a família Zaramella, a Polícia Mi-
litar, Civil e Bombeiros. com a presen-
ça do Padre Claudio, Delegado Fran-
cisco Del Poente, Del. Evaldo, Del. 
Julio, e Elvis e Rose da Seccional, Co-
ronel Raposo, Major Mendes, Capitã 
Brenda, 1ª Tenente Dirceu, Bombeiro 

Coronel Lino, Major Valdir, Tenente 
Myataki, Aspirante Brozeli e Gabrieli. 
Marcos Zaramella agradeceu a pre-
sença de todos e as autorizardes pa-
rabenizou o trabalho do organizador 
que realiza pela 29ª o evento que este 
ano será apenas distribuição nos 
bairros, por conta do COVID-19.

Foto: diarioesp.com.br
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O vereador Luiz Paulo usou 
a tribuna ao final da sessão 
do dia (20), onde ficou in-
dignado com a aprovação da 
taxa do lixo, que segundo o 
vereador os pobres pagriam 
mais, a nova taxa seria em-
butida na conta de água, 
segundo o vereador Luiz o 
projeto chegou para votação 
em caráter de urgência sem 
tempo hábil para análise 
completa, sem a comunica-
ção dos munícipes. 

Vereador comenta: “Para se 
ter uma ideia, 2781 famí-
lias passariam a pagar até 
R$40,00 reais a mais na con-
ta de água“.
Votaram a contra o projeto 
da taxa do lixo:
Luiz Paulo, Lucileia, Tucani-
nho e Emerson.
Ao final da sessão o verea-
dor Raposão comenta que 
o projeto deveria ser votado 
até 30 de setembro, e não 
haveria tempo hábil para o 
prefeito aprovar, o vereador 
Luiz ainda pede questão de 
ordem para o presidente da 
casa, que não atende e ter-
mina a sessão. 

De acordo com o vereador 
Luiz Paulo Monteiro mais 
de 100 Pets foram castra-
dos totalizando cerca de 
150 animais castrados, 
com o apoio do projeto do 
Dr. Edson da Paiol junta-
mente com o deputado 
estadual Rodrigo Gamba-
le, representado pelo seu 
assessor Reinaldo Junior 
ex-vereador da cidade.
O Dr. Edson do Paiol agra-
deceu o vereador Luiz por 
ter ajudado a trazer o pro-
jeto e também o Reinaldo 
Junior, e também agrade-
ceu imensamente o empre-
sário Alan Garga (do Gar-
gamel Petshop), que cedeu 
o espaço para o projeto, es-
trutura, banheiro, energia, 

O vereador Luiz Paulo co-
menta que recebeu nas úl-
timas semanas diversas 
reclamações de munícipes 
referente a ZONA AZUL 
instalada na cidade, ao qual 
gerou muitas dúvidas o que 
se refere às multas e regula-
rizações, o vereador explica 
que uma nova lei estava tra-
mitando na câmara ao qual 
ele era o autor, porém o pre-
feito encaminhou um proje-
to novo com pequenas alte-
rações, “Mesmo sendo uma 
cópia do meu o do senhor é 
melhor, porque o senhor tem 
prerrogativa para dar esses 
5 dias para a regularização”, 
porém o vereador  discorda o 
valor equivalente a 10 tickets 
de estacionamento, porém 
estes 10 tickets de estacio-
namento voltará com 10h 
de estacionamento pago, a 
briga na câmara será que diz 
no projeto que não pode ser 
reincidente nisso, “Eu acredi-
to que se você pagou por aqui-
lo você não tem mais nenhum 
débito com o município”. O 
vereador ainda explica que 

enquanto se resolve o novo 
projeto, as pessoas que re-
ceberam multa e o campo 
OBSERVAÇÂO estiver em 
brando poderá copiar o texto 
a seguir, imprimir e fazer um 
recurso para cancelamento 
da multa: 

Nos termos da portaria 
59/2007 do DENATRAN, é 
obrigatório o preenchimen-
to do campo de observação 
do AIT, conforme rege o 
campo 3, do bloco 5, do 
anexo I - Relativo a descri-
ção da infração e, principal-
mente, o campo 8 - Relativo 
às observações. Este campo 
é OBRIGATÓRIO. E como 
se pode observar o AIT não 
tem nada escrito no cam-
po observação, tornando 
NULO de pleno direito, não 
restando outra alternativa 
senão julgar procedente o 
presente recurso.

“Com isto em mão basta ir 
até a JARI do município e 
solicitar o cancelamento da 
mesma”, finaliza o vereador.

5

Vereador Luiz Paulo vota contra 
o valor da taxa do lixo

150 PETS foram castrados

Primeiro Campeonato Cruz das Almas 
foi realizado dia (3) no campinho do 
bairro, Fúria Jovem vence por 2 x 0

Vereador recebe 
diversas reclamações 
referente a zona azul

Fiscalizações 
nas merendas 

das escolas

Biritiba Mirim
VEREADOR É CONTRA O VALOR DA TAXA DO LIXO

CASTRAMÓVEL

FUTEBOL

ZONA AZUL

Valor da taxa do lixo apresentado seria muita alta para os municipes de Biritiba Mirim

O Primeiro Campeonato 
Cruz das Almas foi realiza-
do no dia (3) no campinho 
do bairro, com os times 
Fúria Jovem representado 
pelo vereador Luiz Paulo e 
pelo time Amigos do Rena-
to representado pelo Renato 
Montador que também é 
morador do bairro. Esse foi 
o primeiro campeonato de 
futebol deste ano no bairro 
ao qual contou com diversos 
moradores presentes para 

prestigiar o momento, este-
ve presente e comprimen-
to os munícipes o vereador 
Luiz Paulo, o time vencedor 
desta vez foi o Furia Jovem 
por 2 x 0. De acordo com 
informações mais jogos se-
rão realizados com mais de 
13 inscritos, além de troféus 
são ganhos premições em 
dinheiro como por exemplo 
R$1000,00 para o time ven-
cedor, e um valor para o se-
gundo lugar.

e o Dr. Edson enfatizou 
que, a cada 100 animais 
castrados, evitamos mais 
de 15.000 animais abando-
nados na cidade.
O vereador Luiz também 
agradece o empresário 
Garga, e todos o apoiado-
res do projeto para a popu-
lação, que segundo ele, foi 
enviado um requerimento 
para ser utilizado na praça 
central, ao qual o secretá-
rio de cultura teria dado a 
palavra que poderia reali-
zar o projeto mas na sex-
ta-feira 1 de outubro o re-
querimento foi indeferido 
pelo executivo, mas com 
apoio da empresa Garga-
mel o projeto pode ser rea-
lizado no local.

O trabalho de fiscalização 
das merendas nas escolas é 
uma tarefa que o vereador 
Luiz Paulo Monteiro tem 
feito corriqueiramente 
como uma de suas priori-
dades, conhecer as instala-
ções, alimentos e até apre-
ciando a qualidade das 
alimentações das crianças 
tem sido por diversas ve-
zes uma atividade que o 
vereador não deixa de fa-
zer. Segundo o vereador as 
cobranças por melhorias 
para melhor alimentação 
das crianças continuarão, 
fiscalizações recorrentes 
acontecerão, pois as crian-
ças merecem o melhor, e 
só as fiscalizações podem 
conter qualquer irregula-
ridade.

Foto: diarioesp.com.br
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Vereador Luiz Paulo na Sessão da Câmara Municipal

Dr. Edson da Paiol e vereador Luiz Paulo Monteiro
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Vereador Evandro de Paula incentiva 
o esporte de Biritiba Mirim

ESPORTE

Cidades

Presidente da Comissão de Edu-
cação e Cultura da Câmara Mu-
nicipal de Biritiba Mirim, o ve-
reador Evandro Iron Hard segue 
incentivando um segmento que, 
somado às áreas cultural e de en-
sino, formam a base de um tripé 
de políticas públicas fundamentais 
para a formação cidadã: o esporte. 
No último mês a cidade teve duas 
excelentes notícias neste setor. 
Uma delas foi a participação de 
Alexander Leme de Oliveira, da 
Arqueria Lobos de Mogi das Cru-
zes, no “Campeonato Indoor Inter 
Clubes (CIIC) de Mogi das Cru-
zes”. Com apenas 14 anos, o atleta 
de Tiro com Arco faturou, no dia 
25 de setembro, a medalha de pra-
ta na categoria infantil masculino, 
competindo com atletas de Soroca-
ba, Bauru, Mogi, Piracicaba, Itajaí, 
Salvador (Bahia) e Belém (Pará). 
“Eu faço questão de parabenizar 
o nosso atleta biritibano pelo ex-
celente resultado. Vale ressaltar 
que ele iniciou na prática do es-
porte no fi nal de janeiro de 2021, 
com o professor Paulo Henrique 
Gomes, ou seja, um crescimento 
muito rápido. Portanto, faço ques-
tão de parabenizá-lo”, observou. 
Outra boa notícia referente a se-
tembro foi a reunião do verea-
dor com Th iago Aparecido, que é 
atleta profi ssional da modalidade 
‘Strongman’ e está em busca de 
alternativas e parcerias para re-
presentar Biritiba Mirim no cam-
peonato internacional “Offi  cial 
Strongman Games”, em Daytona 
Beach, na Flórida (EUA), entre os 
dias 12 e 14 de novembro de 2021. 
“O custo para ida a este campeo-
nato é um valor alto e tentaremos 
essa arrecadação através de pa-

trocínios, vakinha online e rifa. 
Quem puder nos ajudar entre em 
contato através do número (11) 
97398-0896”, solicitou Evandro. 

Mais uma promessa de Biritiba
Outro atleta biritibano que conta 
com o incentivo do vereador é o jo-
gador de basquete João Pedro Lorca 
de Menezes Pereira. Mais conheci-
do na cidade como “Palmitinho”, ele 
foi recebido no gabinete do verea-
dor, junto ao seu pai, no último dia 
8, quando Evandro tomou conheci-
mento da rápida trajetória do atleta.
Palmitinho iniciou no basquete em 
2018, em um projeto social de Biri-
tiba Mirim. No ano seguinte, pas-
sou a treinar no time do Colégio 
Mello Dante, em Mogi, onde per-
maneceu treinando até em tempos 
de pandemia, mantendo as aulas 
nas plataformas digitais. Em junho 
deste ano, realizou testes para in-
gressar no time do Clube de Campo 
de Mogi das Cruzes (CCMC), pas-
sando a fazer parte do time. Vale 
ressaltar que o técnico da equipe é o 
ex-jogador profi ssional Guilherme 
Fillipin, que possui uma carreira 
brilhante e campeã em seu histórico.
Atualmente o time vem disputando 
na categoria sub-16 no campeonato 
SindClube São Paulo, com uma der-
rota e duas vitórias consecutivas.
“Palmitinho, com 15 anos, é o úni-
co biritibano que atua no time, 
como Ala-Pivô. Desejo ao João Pe-
dro muito sucesso em sua carrei-
ra. Vamos valorizar nossos atletas, 
e ajudá-los a realizar seus sonhos. 
Você, atleta, que também deseja 
nos contar sua trajetória, entre em 
contato pelo telefone (11) 94314-
3813 (Dianna – Assessora Parla-
mentar).”

Atleta de Tiro com Arco Alexander Leme de Oliveira, 14 anos

O vereador Prof º Evandro de Paula vem apoiado atletas do município 

 Rafael e seu fi lho João Pedro e Ver. Evandro
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Vereador Toshi, Beta do Inho e pre-
sidente da Associação Presbiteriana 
recebe doações do Grupo Terraverde 

– Concessionário John Deere

Biritiba Mirim

Na última quinta-feira (07), 
os vereadores Toshi Omura 
e Evandro de Paula e a se-
cretária de Meio Ambiente, 
Alaine Feital, de Biritiba 
Mirim, se reuniram com o 
vereador Edgard Sasaki e 
com o Diretor de Limpeza 
Pública de Jacareí – Anto-
nio Machado. Na ocasião, 
visitaram o Eco Parque, que 
compreende o Aterro Sani-
tário, a Usina de Recicla-

gem de Entulhos da Cons-
trução Civil e a Usina de 
Biodigestão, na companhia 
da equipe da empresa Am-
biental, que coordena o nú-
cleo. Além de debater po-
liticas municipais do meio 
ambiente, os agentes do 
legislativo e executivo, pu-
deram conhecer de perto o 
processo realizado pelo Eco 
Parque, desde o recebimen-
to dos materiais descarta-

dos ao destino de cada um. 
É importante lembrar que 
em 2017 o Aterro Sanitário 
de Jacareí foi o único dos 
aterros das cidades da re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba que recebeu 
nota 10 no Índice de Quali-
dade de Aterro de Resíduos 
(IQR), pela aprovação das 
condições de tratamento e 
disposição de resíduos ur-
banos de 2011 a 2016.

Na manhã desta quinta-fei-
ra (23) o Grupo Terraver-
de – Concessionário John 
Deere em parceria com 
o Mercado de bairro Ka-
mimura em uma campanha 
social, onde a quantidade 
arrecadada, a John Dee-
re dobraria a doação, para 
entrega a uma entidade no 
município, representando a 
empresa na entrega das ces-
ta esteve presente o Jason e 

Daiane.
A entrega foi feita na As-
sociação Presbiteriana da 
Graça, diretamente com 
a presidente Luciana, que 
recebeu as doações em pre-
sença da presidente do fun-
do social de Biritiba Mirim 
Beta do Inho, do vereador 
Toshi Omura e os respecti-
vos representantes do Gru-
po Terraverde – Concessio-
nário John Deere.

O vereador que está sempre 
atento aos minimos deta-
lhes, observa que o projeto 
apresentado na câmara em 
questão da taxa do lixo, de-
veria ser aprovado, porem o 
vereador explica o ocorrido. 
Na sessão do dia (27) o Ve-
reador Toshi Omura apro-
veitando a fala do vereador 
presidênte da Câmara Mu-
nicipal Leonardo Raposão, 
explicou que é necessário 
cumprir a lei federal, mas 
que os valores devem ser 
discutidos para que seja jus-
to a todos os municipes para 
que ninguem seja prejudica-

do, segundo o vereador o 
que foi aprovado foi a lei, já 
os valores o prefeito deverá 
apresentar através de de-
creto. O vereador também 
complementou que ques-
tionou ao prefeito se tem 
verdades nos valores men-
cionados nas redes sociais, e 
ouviu do prefeito Inho Tai-
no que o valor não será os 
divulgado, e que as famílias 
cadastradas nos programas 
do governo federal não irão 
pagar e a prefeitura pode en-
trar com recursos próprios, 
sendo assim a população 
não sofrerá.

Vereadores Toshi Omura e Evandro de Paula participam de 
reunião com vereador de Jacareí e visitam Eco Parque

TRABALHOS DO VEREADOR TOSHI OMURA

Vereador Toshi Omura atende  e vota o cumprimento 
da Lei Federal da taxa do lixo, e afirma:

 “Legislo para o povo, não terá valor abusivo!”

VEREADOR É A FAVOR DO CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL, MAS CONTRA O VALOR ALTO

Vereador Toshi Omura e vereador Evandro de Paula visitam Eco Parque em jacareí Primeira Dama Beta do Inho acompanha vereador Toshi Omura na entraga das cestas

Vereador Toshi Omura na sessão na Câmara de vereadores
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Vereador Geraldo do Bar acompanha obra de asfaltamento 
na Rua José Sérvulo Costa no Jardim dos Eucaliptos

O vereador Geraldo do Bar 
que é morador e comer-
ciante no local tem cobrado 
as melhorias nas ruas, e foi 
atendido com o apoio do 
Everaldo (PT) que trouxe 
o deputado estadual Jorge 
do Carmo (PT) para que a 
solicitação fosse atendida, 
o prefeito Inho Taino tam-

bém recebeu o deputado e 
o agradeceu por ter encami-
nhado a verba para que fosse 
realizado a obra na Rua José 
Sérvulo da Costa no bairro 
do Jardim dos Eucaliptos.
De acordo com o vereador 
Geraldo do Bar diversas ou-
tras obras que tem cobrado, 
sairão do papel com a parce-

ria com o prefeito Inho Tai-
no o bairro do Jardim dos 
Eucaliptos poderão usufruir 
de diversas demandas como 
asfaltamento em demais 
ruas, iluminação pública 
(em breve), serviços sociais 
e um grande obra que está 
por vir que é o novo cam-
pinho que poderá ter novos 

campeonatos a partir de no-
vembro.
O vereador comenta “Agra-
deço imensamente ex-vere-
ador Everaldo por ter inter-
mediado com o deputado 
Jorge do Carmo o envio da 
verba para asfaltamento da 
rua José Sérvulo da Costa, 
que os moradores tanto me 

solicitavam, agradeço tam-
bém o prefeito Inho Taino 
pela realização da obra ime-
diatamente, e aos munícipes 
por acreditar em nosso tra-
balho de cobrança, fiscaliza-
ção e parcerias com o prefei-
to, deputados e amigos, em 
breve mais obras ocorrerão”. 
Finaliza o vereador.

JARDIM DOS EUCALIPTOS

10 Biritiba Mirim

Foto: diarioesp.com.br

Ex-vereador Everaldo (PT), vereador Geraldo do Bar e assessor do deputado Jorge do Carmo (PT)

Deputado Jorge do Carmo acompanha obra com prefeito Inho e municipes
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Vereador Mineiro comemora a volta 
das feiras noturnas em Salesópolis

O vereador Mineiro, de Sa-
lesópolis, está confiante na 
retomada econômica do mu-
nicípio. Reconhecido pela 
defesa em favor das feiras 
da cidade, por exemplo, ele 
entende que a Estância Tu-
rística tem se tornado cada 
vez mais atrativa na Grande 
São Paulo, com um públi-
co diversificado e, ao mes-
mo tempo, fiel ao município.  
Do ponto de vista atual, Mi-
neiro comemora a volta das 
feiras noturnas que aconte-
cem toda sexta-feira, sendo 
uma das pouquíssimas op-
ções desse segmento para o 
público consumidor. O vere-
ador também faz questão de 

elogiar o prefeito Vanderlon 
Gomes, que acatou a ideia 
da feira noturna, tornan-
do a atividade um dos mar-
cos de sua administração. 
“Fico contente porque Sale-
sópolis entendeu a importân-
cia da feira, os feirantes estão 
satisfeitos com a estrutura, 
e a Câmara Municipal faz o 
que pode para incentivar essa 
atividade econômica no mu-
nicípio. Só benefícios para a 
nossa cidade, que precisa de 
empregos e renda. Como ve-
reador, garanto que vou con-
tinuar fazendo o que posso 
para garantir que Salesópolis 
esteja sempre se desenvolven-
do”, concluiu.

Atlético N.B atual campeão 
da terceira divisão da Liga 
futebol de Mogi das cruzes 
e com vaga confirmada na 
segunda divisão, mais uma 
vez vem fazendo bonito na 
região, a equipe que é de Bi-
ritiba Mirim esta jogando a 
Copa da Liga única equipe 
de fora de Mogi e já está com 

2 vitórias na competição, 
sendo colocada como uma 
das favoritas ao título, no 
próximo domingo dia 24/10 
recebe em jogo pela terceira 
rodada no estádio munici-
pal  a equipe  do águias  de 
varinhas de Jundiapeba em 
busca da terceira vitória em 
3 jogos.

SALESÓPOLIS BEM REPRESENTADO NA CÂMARA DE VEREADORES

A Estância Turística conta com o 
vereador Mineiro que fiscaliza, 

cobra e traz resultados

9Biritiba Mirim

Foto: diarioesp.com.br

Vereador Mineiro de Salesópolis
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Nova Unidade do Mercado Kamimura deve ser 
inaugurado em breve no bairro do Castellano

EMPREENDEDORISMO

O Mercado Kamimura que 
virou referência por mais 
de uma década, trabalhan-
do no bairro do Jardim Yo-
neda para os moradores  da 
cidade de Biritiba Mirim 
comercializando diversos 
produtos e promoções em 
sua loja, com as mais variá-

veis ofertas disponíveis para 
os clientes da cidade agora 
traz mais uma novidade um 
novo estabelecimento no 
bairro do Castellano.

É a mais nova novidade que 
os moradores aguardam 
atentamente o novo projeto 

iniciou-se em pouco mais 
de três meses e já conta com 
a sua inauguração dia 28/10 
que será no bairro que mais 
cresce na cidade que vem se 
desenvolvendo e necessita 
mesmo de um novo local 
para compra dos morado-
res.

Confira as imagens do pro-
jeto supermercado que está 
quase pronto em breve de-
verá ser o local de maior 
frequência de clientes de-
vido ao ponto estratégico 
variedades e preço baixo, 
a equipe do Kamimura 
aguarda a todos para essa 
nova fase que deverá ser de 
grande valia aos moradores 
do bairro.

Nova unidade do Mercado kamimura no bairro Castellano - Endereço: Est. Mun. Vicente Castellano Nº 470 - Biritiba-Mirim - SP

Primeira unidade no Jardim Yoneda

10 Cidades
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