
diarioesp.com.br Edição 16 - 31 de março - Ano 2022 DIÁRIO
Do Estado de São Paulo

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

diarioesp.com.br

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

Editorial ................................................................................................................................. Pág. 02
Biritiba Mirim ........................................................................................................ Pág.2, 5, 6, 7, 8
Esporte.....................................................................................................................................Pág. 02
Salesópolis .............................................................................................................................. Pág.04
Classifi cados ......................................................................................................................... Pág. 03

Edição 16 - 31 de março - Ano 2022 Edição GratuitaDiretor: Raphael Nogueira Félix

DIÁRIO
Do Estado de São Paulo

Poupatempo em Biritiba Mirim

Vereador Mineiro de Salesópolis, 
agradece deputados do PL

Rotary Club em Biritiba Mirim

Editorial desta 
edição: Falando 

sobre Guerra
Ficar longe das guerras e dos 

confl itos são as maiores 
estratérias do Brasil...

Vereador Tião
solicita UBSs nos
bairros
Novas UBSs em bairros 
distantes seria uma boa
solução segundo o vereador...

Pág. 7
Luiz

Foto: diarioesp.com.br

Pág. 6

Pág. 8

Toshi

Foto: diarioesp.com.br

Confi ra as notícias dos 
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Prefeito Inho Taino consegue o Poupatempo para Biritiba Mirim, 
através de deputados no governo do Estado

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Governo do Estado

Vice Governador Rodrigo Garcia, prefeito Inho e deputado André do Prado Vereador Mineiro líder do PL em Salesópolis faz fi zcalizações das obras.
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Editorial
Falando de Guerra

Assim, a decisão brasileira 
em si é bem simples, em 
briga de ursos a gente não 
se mete, espia de longe e 
tenta se proteger. E os ursos 
aqui são bem grandes.... 
EUA e Rússia. A chance da 
gente se lascar é de 100%. 
Sim, a Ucrânia é só o pal-
co, mas a briga mesmo não 
é dela, ela é só a bucha do 
canhão. Já foi usada pela 
Otan/EUA para empare-
dar a Rússia, que depois a 
abandonou no campo de 
batalha, e agora está sendo 
usada pela própria Rússia 
para mandar um recado à 
Otan/EUA. 
Bueno, a partir daí, desta 
superfície clara da inva-
são Russa à Ucrânia, nas 
profundezas do confl ito 
em si a coisa é bem mais 
complexa. Há interesses 
inconfessáveis dos dois la-
dos; a geopolítica não tem 
escrúpulos; e as grandes 
potências têm, sim, de am-
bos os lados, uma sanha 
imperialista, mesmo que 
seja defensiva. EUA tam-
bém justifi cou inúmeras 

Jornalista
Raphael Nogueira Félix

invasões no mundo para 
supostamente se proteger, 
combateu o terrorismo, o 
narcotráfi co, o escambau 
em territórios alheios, fez 
guerra híbrida, lawfare, 
derrubou governos, em-
possou governos, na Áfri-
ca, na América Latina, 
no Oriente Médio. Meio 
como a Rússia faz agora 
na Ucrânia com tanques, 
artilharia aérea e tropas. É 
claro que do lado da Rús-
sia há um crescente risco à 
segurança nacional na me-
dida em que a Otan passou 
a se expandir para o Leste 
Europeu até a sua fron-
teira, mesmo contrarian-
do acordos selados lá nos 
anos 90. Quando um país 
na fronteira com a Rús-
sia passa a fazer parte da 
Otan, esta, a Otan (leia-se 
EUA), pode instalar bases 
militares naquele país, o 
que signifi ca que algumas 
bases fi cariam a poucos 
quilômetros de Moscou, 
ou a poucos minutos de 
viagem de um míssil. Um 
perigo bárbaro! 

Preocupado com a saúde 
da população de Biritiba 
Mirim, o vereador Sebas-
tião de Souza (Tião) está 
propondo a construção de 
novas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) nos bairros 
mais afastados, a começar 
pelo Nirvana. Segundo ele, 
os moradores têm procura-
do o seu gabinete devido à 
difi culdade de deslocamen-

No sábado (19) o vereador 
Tião esteve acompanhando 
os serviços da prefeitura de 
asfaltamento nas estradas do 
bairro do Nirvana, o verea-
dor esteve no local fi scalizan-
do juntamente com mora-
dores locais, Tião aproveitou 

Diário do Estado de São Paulo
Jornalista responsável: Raphael Nogueira Félix

MTB: 0084987/SP

Departamento Comercial: (11) 4692-1924
comercial@diaesp.com.br

Departamento de Reportagens
reportagem@diarioesp.com.br

Portal Website e Redes Sociais
webmaster@diarioesp.com.br

Atendimento
atendimento@diarioesp.com.br

TELEFONE: (11) 4692-1924
WHATSAPP: (11) 96370-2169

Unidade 1: Avenida Brigadeiro de Faria Lima, 3144 - Itaim Bibi - SP
Unidade 2: Narciso Yague Guimarães - Mogi das Cruzes - SP
Unidade 3: Shigueru Takebe, 20, Centro - Biritiba Mirim São-Paulo

www.diariesp.com.br

O Diário do Estado de São Paulo não se responsabiliza pela autenticidade dos anúncios publicados, nem pela 
credibilidade dos anunciantes e qualidade dos produtos por eles oferecidos, sendo todos e única e exclusiva 
responsabilidade dos anunciantes. Artigos assinados não refl etem a opinião do jornal, a divulgação acontece 

visando ampliar o debate democrático.

CNPJ: 09.520.955/0001-44

Exemplares: 3.000

to até à unidade de saúde 
mais próxima, que é muito 
distante. O vereador tam-
bém acrescenta que, com a 
construção de novas UBSs 
nos bairros mais distantes 
do Centro, os postos de saú-
de já existentes teriam uma 
demanda menor, fazendo 
com que o fl uxo de pacien-
tes diminua e o atendimen-
to ganhe mais qualidade.

para agradecer o prefeito 
Inho Taino e aos deputados 
André do Prado e Marcio 
Alvino. Estive pela manhã 
acompanhando os serviços 
de asfalto no bairro da nir-
vana ao lado do meu amigo 
beto morador do bairro a 

“O nosso mandato está sem-
pre atento às reais necessida-
des da população. 

Eu e minha assessoria esta-
mos à disposição para aten-
der os moradores de Biritiba 
Mirim, sempre com o in-
tuito de levar as demandas 
do povo para os órgãos que 
possam resolvê-las”, con-
cluiu Tião.

muitos anos..gostaria de agra-
decer o prefeito Inho Taino e 
os deputados Marcio Alvino e 
André do Prado sempre par-
ceiros no desenvolvimento 
da nossa cidade. Deus no co-
mando de tudo. 
Finaliza Tião.

Opinião

Vereador Tião na Câmara de Biritiba Mirim

Solicitação para os bairros distantes

Vereador Tião solicita construção de 
UBSs no Nirvana e demais bairros 

distantes de Biritiba

Bairro do Nirvana é comtemplada com 
asfalto e vereador Tião acompanha 
juntamente com moradores locais

DIÁRIO
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Vereador Mineiro líder do PL em Salesópolis
agradece empenho dos Deputados na estância

Salesópolis

Quase 1 milhão em recursos tem chegado na estância Turística de Salesópolis e vereador 
Mineiro tem contribuído com avançando fazendo solicitações ao prefeito e deputados

O vereador Mineiro, um 
dos vereadores mais anti-
gos e mais conhecidos de 
Salesópolis faz questão de 
agradecer aos deputados 
André do Prado e Marcio 
Alvino pelas recentes con-
quistas, como as obras do 
MELHOR CAMINHO: na 
estrada Estrada Aparecida, 

uma importante via de aces-
so a usina Parque e demais 
bairros saindo até a estrada 
da Casa Grande em Biriti-
ba Mirim, disponibilizado 
pela Casa da Agricultura. 
 
CONQUISTA DA CAMI-
NHONETE: O vereador 
Mineiro também comenta 

que uma outra grande con-
quista da estância foi a cami-
nhonete para a segurança do 
campo ao qual os munícipes 
tem solicitado, agora chegou. 
De acordo com o nobre vere-
ador Mineiro, foram quase 1 
milhão de investimentos na 
ida na Casa da Agricultura 
que tem melhorado muito 

a situação dos munícipes da 
estância que agradece em 
nome da Câmara Municipal. 
 
OPERAÇÃO TAPA BURA-
CO: Uma indicação do ve-
reador Mineiro e vereadora 
Rebeca, que chegou até o pre-
feito Vanderlon em parceria 
com a SABESP, que tem re-

alizado as manutenções nas 
estradas que continham di-
versos buracos devido as for-
tes chuvas do mês de março. 
Vereador Mineiro diz que 
sem o apoio dos deputados 
seria muito difícil o desen-
volvimento da estância e só 
tem a agradecer, ao grupo 
politico PL pelas conquistas.

Foto: diarioesp.com.br
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Governo do Estado confirma a implantação
de uma unidade do Poupatempo em Biritiba

Mês Produtivo: Defesa Civil, Área Rural e
futebol na cidade são destaques

Biritiba Mirim
GOVERNO DO ESTADO TEM INVESTIDO NA CIDADE

Prefeito Inho Taino consegue o Poupatempo para Biritiba Mirim, 
através de deputados no governo do Estado

Biritiba Mirim terá uma 
unidade do Poupatempo 
na cidade. Depois de passar 
anos dependendo de agen-
damentos pela internet para 
receber atendimento em 

unidades mais próximas, 
como em Mogi das Cru-
zes, a população biritibana 
contará com os serviços na 
própria cidade. Outros mu-
nicípios do entorno, como 

Salesópolis, também serão 
beneficiados.
A implantação do Poupa-
tempo em Biritiba foi con-
firmada ao prefeito Inho 
Taino pelo próprio vice-

governador, Rodrigo Gar-
cia. Segundo o que já foi 
antecipado, o local terá ca-
pacidade para cerca de 130 
atendimentos por dia. Nesse 
momento, a prefeitura está 

providenciando o local para 
a instalação da infraestrutu-
ra necessária para o funcio-
namento do posto. O inves-
timento estadual será de R$ 
130 mil.

A Defesa Civil de Biritiba 
Mirim recebeu nesta semana 
(16) um veículo zero quilô-
metro para auxiliar no tra-
balho na cidade. O prefeito 
Inho Taino agradeceu muito 
aos deputados André do Pra-
do (estadual) e Marcio Alvi-
no (federal) que, segundo 
ele, sempre estão em busca 
de novas conquistas para o 
município. “Nossa gratidão 
ao Governo do Estado, em 
nome do nosso vice-gover-
nador Rodrigo Garcia, pelo 
compromisso e olhar por 
nossa cidade.”
Outra boa notícia para a área 
rural da cidade, que foi di-
vulgada pelo prefeito no úl-
timo dia 16. Acompanhado 
dos vereadores Geraldo do 

Bar e Walter Machado, Inho 
esteve na Secretaria Estadual 
de Agricultura e Abasteci-
mento, e confirmou, junto 
ao secretário Itamar Borges, 
a celebração de convênio do 
Patrulhamento Rural e mais 
uma etapa do Programa Me-
lhor Caminho.
Já no dia 17, o prefeito re-
cebeu em seu gabinete os 
presidentes da Liga de Fu-
tebol de Campo e de Futsal. 
O motivo da visita é a par-
ceria que o município estará 
firmando com a Liga, que 
permitirá mais oportunida-
des aos atletas de futebol da 
cidade. “Agradeço aos presi-
dentes Willian Salles e Kiko 
Miranda por atenderem o 
nosso secretário de espor-

tes, Roberio de Almeida, e o 
nosso amigo e companheiro 
Claudinei (Nei). Vamos em 
frente avançando em busca 
de oportunidades para nossa 
cidade.”

Vice Governador Rodrigo Garcia, prefeito Inho e deputado André do Prado
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Vereador Toshi pede ações constantes de
poda de árvores nas vias de Biritiba Mirim

MORADORES AGRADECEM VEREADOR QUE TEM FISCALIZADO BAIRRO

Os períodos chuvosos costu-
mam facilitar a queda de ár-
vores, causando problemas 
à rede elétrica e afetando a 
mobilidade da população, 
pois atrapalham o trânsito, 
principalmente nas áreas ru-

rais de Biritiba Mirim. De-
vido a isso, o vereador Toshi 
Omura, em parceria com os 
colegas Leonardo Venâncio 
Molina (Raposão) e Marcos 
Paulo de Almeida (Marqui-
nho Tucaninho), vem so-

licitando diversas ações de 
podas ao Setor de Obras da 
Prefeitura de Biritiba Mirim.
Na manhã do último dia 11, 
por exemplo, os vereadores 
acompanharam os traba-
lhos do departamento de 

obras, com a equipe de Erik 
e Marcelo, atendendo uma 
ocorrência de urgência na 
Rua Canta Galo, no bairro 
Rio Acima, onde uma árvore 
estava nas fiações e prestes a 
cair. “Com o apoio do setor 

de obras, o problema foi so-
lucionado, evitando danos 
maiores. Agradecemos à 
prefeitura pelo atendimento 
e continuamos atentos a es-
sas questões da nossa cida-
de”, concluiu Toshi Omura.

Na terça-feira o vereador Toshio 
Omura e o vereador Marquinho Tu-
caninho estiveram em uma Fiscali-
zação Ordenada, para acompanhar 
a situação de uma unidade escolar, 
escola Maria Tereza de Melo no bair-
ro Nova Biritiba, onde os vereadores 
constataram algumas situações que 
necissitavam de reparações e manu-
tenções como por exemplo 2 vidros 
quebrados das janelas da cozinha, o 
levantamento em questão segundo os 
vereadores foram sanadados, evitan-
do que animais roedores entrassem 
na cozinha da área escolar.
“Também verificamos que a porta da 
cozinha estava com um espaço entre 
o piso e a porta e também sanamos 
o problema.” Comenta o vereador 
Toshi.

As Fiscalizações Ordenadas são 
atividades de fiscalização concomi-
tantes, coordenadas e in loco, com 
o objetivo de fiscalizar a realização 
e/ou execução de políticas públicas 
pelos Órgãos e Entidades Paulistas. 
As Ações Ordenadas são um jeito 
novo de fiscalizar e de oferecer aos 
agentes públicos responsáveis con-
dições para a solução de irregulari-
dades que tenham sido apuradas.

Prefeito Inho Taino no gabinete da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim

Obras na Cheche do Jardim iniciam Prefeito e deputado conquistam mais convênios para a cidade

Foto: diarioesp.com.br

Foto: Divulgação/Facebook

Fiscalização 
ordenada
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Vereador Luiz Paulo denuncia suposto salários 
superfaturados dos médicos de Biritiba Mirim

SAÚDE EM BIRITIBA MIRIM

Na última quinta-feira (17) o 
vereador participou de uma 
Fiscalização Ordenada jun-
to dos vereadores Emerson e 
Marcião do Busão em alguns 
setores da Prefeitura. 

Nessas fiscalizações os verea-
dores visitam pastas do Exe-
cutivo sem aviso prévio para 
prestar esclarecimentos e so-
licitar documentos. 

O vereador aproveitou esta 
visita para visitar o setor da 
Saúde, de onde vinha soli-
citando a algum tempo, do-
cumentos que apresentem a 
carga horária, nome e local 
de atendimentos de todos 

os médicos da nossa cidade. 
Até o dia dessa fiscaliza-
ção esses documentos não 
haviam sido entregues ao 
vereador Luiz e durante a 
visita foi solicitado a Secre-
tária Virgínia que apresen-
tasse o ponto dos médicos. 
Para surpresa do vereador 
Luiz, NENHUM dos mé-
dicos cumpria com as suas 
respectivas cargas horárias 
de acordo o nobre vereador: 
 
“E pasmem, recebiam 
PLANTÕES EXTRAS.” Co-
menta o vereador Luiz Paulo.  
 
Temos casos de médicos que 
cumpriram apenas 1/3 do seu 

trabalho e receberam o seu sa-
lário integral e plantões extras. 
 
“Casos de médicos que não 
cumpriram com a sua carga 
horário e receberam O DO-
BRO do seu salário.”  Con-
tinia dizendo o vereador. 
 
Quando questionado a Se-
cretária de Saúde sobre esses 
valores, ela teria informado o 
vereador que eles medem o pa-
gamento por “produtividade”. 
ISSO NÃO PODE ACON-
TECER segundo o vereador! 
 
Se estivéssemos falando de 
um Ajudante Geral, Gari ou 
Escriturário da Prefeitura, e 

Vereador Luiz Paulo questiona suspotas irregularidades em sálarios dos médicos da ciadade.

Foto: CMBM
Fiscalizações foi essencial para identificar supostas irregularidades

Foto: CMBM Foto: CMBM

FISCALIZAÇÃO

o mesmo deixasse de traba-
lhar 1 hora da sua carga ho-
rário, eles teriam esse valor 
descontado do seu salário. 
Imagina se trabalhasse ape-
nas 1/3?? A pessoa ficaria 
miserável o próximo mês 
inteiro? Questiona Luiz. 
 
Questionou novamente a 
Secretária sobre esses va-
lores e ela teria informado 
que os médicos conside-
ram os salários “baixos”! 
 
“Se eles não concordam com 
o que a Prefeitura pode pa-
gar, que peçam exoneração 
e deixem o cargo disponível 
para quem quer trabalhar, 

o que não pode acontecer é a 
Secretaria de Saúde SUPER-
FATURAR o salários desses 
médicos e aceitar que tra-
balhem menos do que a sua 
carga horário exige e ainda 
paguem plantões extras para 
eles!” Finaliza o vereador Luiz. 
 
Já foi solicitado que o Presi-
dente da casa, que convoque 
a Secretária de Saúde para 
prestar esclarecimentos e irá 
solicitar que seja instaurada 
uma Comissão Especial para 
que seja investigado essas 
supostas irregularidades nos 
pagamentos dos médicos.
Essa fiscalização deve se apro-
fundar ainda mais.
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Tropa de Muares vem trabalhando muito 
para organizar os Projetos

O ROTARY CLUB DE BIRITIBA MIRIM

MARCOS ZARAMELLA AMPLIA PROJETOS SOCIAIS COM AMIGOS

O empresário de Biritiba 
Mirim Marcos Zaramella 
diz que só tem a agradecer 
a todos que acreditam nos 
projetos. Segundo o empre-
sário, é uma realização de 
um sonho de todos os en-
volvidos, com pessoas que 
realmente possam fazer a 
diferença. Projetos em an-

damento são: 
- Escolinha de Futebol
- Escolinha de Equitação
- Guarda Mirim
- Projeto de Equoterapia
- Karate
“Nesses projetos consegui-
remos beneficiar muitas 
crianças e torna-los cida-
dãos de bem”. Esse ano de 

2022 completa-se 30 anos 
da Festa de Natal das Crian-
ças, que seguirá continuan-
do e acreditando que juntos 
será possível fazer algo me-
lhor para as crianças.
Os convites da escola de Fu-
tebol e Equitação, serão de-
vidamente entregues.
O projeto da guarda Mirim 

está em fase de organização 
documentacional, o projeto 
da Ecoterapia falta muito 
pouco e a aulas de karate 
está organizando o local e 
confeccionando as camise-
tas.
E este ano a festa de Natal 
das Crianças será no dia 18 
de dezembro.

Zaramella também comen-
ta que há uma parceria com 
a Creche Vitória no Vista 
Alegre - Yoneda - Santo An-
tônio, com presidente Toni-
nho e vice Simone para uma 
grande realização de projeto 
na creche que também deve 
organizar para a reabertura 
do local.

Hoje no mundo tem cerca de 
1.400.000 rotarianos, em mais 
de 35.000 clubes espalhados 
por 170 países, dando uma 
boa ideia da dimensão e da 
internacionalidade do Rotary. 

O Rotary é uma rede global 
de voluntários, que são líderes 
profissionais e que se dedicam 
à prestação de serviços huma-
nitários e à promoção da paz e 
boa vontade no mundo, com 
a prática de altos padrões de 
ética. 

Os rotarianos são pessoas em 
ação que não cruzam seus 
braços, sobretudo, quando 
podem ajudar ao próximo, na 
certeza de que “mais se benefi-

cia quem melhor serve”.
O Rotary desenvolve ações 
em todo o mundo, levando 
seus serviços às comunidades. 
Uma das ações globais é a Pó-
lio Plus, programa de sucesso 
criado pelo Rotary internacio-
nal em 1985, para promover a 
erradicação da poliomielite no 
mundo.

Então, existindo Rotary em 
todo o mundo, e sendo Biri-
tiba Mirim constituída por 
cidadãos de bem, muitos com 
perfil rotário, com grande 
potencial de fazer a diferença 
na vida das pessoas, o Rotary 
Club de Mogi das Cruzes re-
solveu fundar aqui um Rotary 
Club.

E com este propósito, entra-
mos em contato com várias 
pessoas da cidade e vale citar
uma em particular, Sr. Mar-
cos Zaramella, que tomando 
conhecimento dos benefícios 
que o Rotay poderá trazer, não 
poupou esforços e vem se de-
dicando com muita vontade e 
determinação neste sentido.

Em uma primeira reunião 
ocorrida em novembro de 
2021, foram apresentados di-
versos projetos rotários que já 
são feitos em Mogi das Cruzes 
e que poderão ser feitos em Bi-
ritiba Mirim.
São eles:
- Projeto RUMO, para orien-
tação profissional de estudan-

tes; Projeto para capacitação 
de jovens para o primeiro 
emprego; Projeto para capaci-
tação de jovens em linguagem 
Libras(surdo mudos); Projeto 
para capacitação em sanea-
mento básico; Intercâmbio de 
jovens, Programa de liderança 
para jovens, etc..
- Na comunidade trabalhamos 
para a formação de núcleos 
rotários para a capacitação de 
líderes locais para solução de 
seus problemas mais urgentes, 
entre outros.
Parceria em: Escola de Fu-
tebol; Escola de equitação; 
Equiterapia Temos feito pro-
gressos para fundarmos o Ro-
tary aqui. Já temos o conselho 
diretor eleito e entramos junto 

ao Rotary Internacional para 
termos Rotary em Biritiba 
Mirim.
Então, como podem ver , com 
o Rotary formado, teremos 
muito trabalho a fazer e os 
rotarianos de Biritiba Mirim 
serão bem sucedidos, porque 
passarão por programas de 
capacitação e ainda contarão 
com o apoio e ajuda do Ro-
tary Club de Mogi das Cruzes 
no desenvolvimento do seu 
trabalho. E conhecendo os in-
tegrantes do Rotary Club de 
Biritiba Mirim, vemos que o 
principal ingrediente para o 
sucesso, não falta.
Eles tem A VONTADE EM 
TRANSFORMAR VIDAS, 
através do SERVIR.

Prefeito Inho Taino no gabinete da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim

Gostaria de agradecer:
Apoio da Policia Militar

- Prefeitura, Secretario de Esporte - Prefeito Inho e Câmara Municipal
- E a todos os envolvidos, inclusive o professor Ari

- Equitação Nenê e Larissa
- Karate - Ronaldo  - Mais a diretoria de todas os projetos.

Idealizador do Rotary Club em Biritiba, Dr. Francisco


