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A Gazeta dos Municípios

Governo traça diretrizes para 
eventual combate a gafanhotos 

em território brasileiro

Sabesp assina contrato com 
Ilhabela com investimentos

de R$ 193 milhões

Morre Wadê Pedroso,
vice-presidente da

Câmara dos Vereadores

A possibilidade de invasão 
ao Brasil por gafanhotos 
ainda não está afastada e 
depende do comportamen-
to climático nos próximos 
dias. O Governo brasileiro 
se mantém atento e preo-
cupado com o risco de a 
nuvem de insetos, locali-
zada na Argentina, entrar 
em território brasileiro e 
prejudicar produtores no 
sul do país.
Na edição dessa terça-fei-
ra (30) do Diário Oficial 
da União, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento publicou 
uma portaria que estabe-
lece diretrizes para “Plano 
de Supressão e medidas 
emergenciais” a serem 
aplicadas caso a praga 
(Schistocerca cancellata) 
chegue ao Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina.
Em seu texto, a Portaria 
nº 208/2020 informa que 
caberá a cada estado, com 
seu respectivo órgão es-
tadual de defesa agrope-
cuária, estabelecer o pla-
no de supressão “a partir 
dos procedimentos gerais 
de controle estabelecidos 
pelo Departamento de Sa-

A Sabesp e a Prefeitura de 
Ilhabela anunciam nesta 
terça-feira (30) a assinatu-
ra do contrato de prestação 
de serviços de abasteci-
mento e coleta e tratamen-
to de esgotos do municí-
pio, com investimentos na 
ordem de R$ 193 milhões 

Waldemir José Pedroso, 
ou apenas Wadê Pedroso, 
como era conhecido em 
Aparecida, estava interna-
do desde o início do mês 
na Santa Casa da cidade, 
devido a uma infecção uri-
nária. No último dia 13, 
apresentou uma piora no 
quadro e foi transferido 
para a UTI, com infecção 
generalizada, vindo a fale-
cer na noite de ontem, se-
gunda-feira (29).
Pedroso era formado em 
radialismo e trabalhou em 
veículos regionais. Na dé-
cada de 1970 sofreu um 
acidente de carro no qual 
perdeu o movimento das 

nidade Vegetal e Insumos 
Agrícolas da Secretaria de 
Defesa Agropecuária do 
Ministério da Agricultu-
ra”.
Fazem parte das medidas 
previstas recomendações 
gerais para o uso de agro-
tóxicos, bem como me-
canismos de controle das 
quantidades de agrotóxi-
cos a serem distribuídos, 
comercializados e utiliza-
dos, caso a praga chegue 
ao país.
Uso de inseticidas - A 
portaria traz ainda tabelas 
com recomendações de 
uso e dosagem de inseti-
cidas biológicos à base de 
Beauveria bassiana e Me-
tarhizium anisopliae, bem 
como dosagens, interva-
los de aplicação, limites 
de resíduos e dosagens 
máximas dos princípios 
ativos a serem usados no 
combate à praga. A porta-
ria prevê, ainda, a criação 
de canais para envio de in-
formações relacionadas à 
identificação da praga em 
território brasileiro, com 
vistas à emissão de alertas 
fitossanitários. Ainda entre 
as medidas previstas pela 

em obras de saneamento 
básico para atender a po-
pulação de quase 35 mil 
habitantes.  
A assinatura ocorrerá 
em cerimônia online, às 
13h20, com a participação 
da prefeita de Ilhabela, 
Maria das Graças Ferreira 

pernas e se tornou cadei-
rante.
Em 1996, decidiu se can-
didatar pela primeira vez 
a vereador, lutava pela 
inclusão, melhor distri-
buição de medicamentos 
e pelo acesso a saúde mais 
perto das necessidades do 
aparecidense. Em 2000 
foi eleito vereador mais 
votado de Aparecida, pelo 
PFL, com 1724 votos.
Entre 2000 e 2001 assu-
miu a presidência da Casa 
de Leis. E em 2004 foi 
eleito para o cargo de vi-
ce-prefeito do ex-prefeito 
José Luiz Rodrigues (o 
Zé Louquinho - PL), épo-

portaria estão a adoção de 
procedimentos operacio-
nais para monitoramento 
“das características e ní-
veis populacionais da pra-
ga”, e o estabelecimento 
de mecanismos de contro-
le a serem aplicados em 
função de suas diferentes 
fases de desenvolvimento.
Durante o período de 
emergência, os órgãos es-
taduais de defesa agrope-
cuária deverão apresentar 
relatórios trimestrais ao 
Departamento de Sani-
dade Vegetal e Insumos 
Agrícolas, informando as 
ações que foram executa-
das.
Fenômeno - Nos últimos 
dias, milhões de gafanho-
tos invadiram cidades e 
fazendas de parte da Ar-
gentina, formando verda-
deiras nuvens de insetos. 
Embora não representem 
um risco direto para os se-
res humanos, estes ortóp-
teros saltadores podem, 
em grupo, causar grandes 
prejuízos econômicos, 
devorando plantações em 
questões de horas.
Com informações da 
Agência Brasil

Santos Souza; do secre-
tário de Infraestrutura e 
Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo, Marcos Pe-
nido; do diretor-presidente 
da Sabesp, Benedito Bra-
ga; e do diretor de Siste-
mas Regionais da Sabesp, 
Ricardo Daruiz Borsari.

ca em que também ficou a 
frente da Secretaria de Es-
portes, Juventude e Lazer.
Ja em 2008, voltou ao 
Legislativo pelo parti-
do DEM. Considerava 
como grandes realizações 
a conquista de verbas, 
a aprovação de projetos 
importantes de interesse 
da população e o trabalho 
pelo turismo municipal. 
Atualmente era vice-presi-
dente da Câmara dos Vere-
adores.
O corpo de Wadê Pedroso 
foi velado nesta manhã no 
Velório Municipal e enter-
rado no cemitério Santa 
Rita.
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Miscelânea
Curiosidades

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como 
em animais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Es-
tudos científicos recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao 
sono, no entanto, conforme apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma 
do organismo driblar o sono. Ao bocejar, a pessoa estimula a circulação 
sanguínea e diminui a temperatura corporal, o que colabora para aumen-
tar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente corrobora com as 
informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a momentos 
de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes em 
geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na 
literatura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito 
fenômeno. Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas cren-
ças acreditam que o bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando 
uma pessoa boceja o reflexo humano é de circunstâncias complexas, sem 
nenhuma percepção aparente, bocejar em resposta. A sobrenaturalidade 
pode ser observada em proximidades especiais, mas sem nenhum contato 
direto, esse efeito ocorre.

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizon-
te, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles 
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer 
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra 
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo 
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo 
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela 
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência. 
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos 
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para 
sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Não tenha medo, tenha fé.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
A noite todas as pardas são gatas.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
As oportunidades nunca chegam elas estão entre nós.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Desculpar por quê? Ignorar vale mais a pena.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir com o dever.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Aquele que sabe comandar sempre encontra quem sabe obedecer.
De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.
O tempo dura o bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.  
A felicidade nasce quando se dá felicidade.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar. 

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 02/07/2020
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 165, Termo nº 7198
Faço saber que pretendem se casar WALDIR APARECIDO MARCONDES e SANDRA MANCASTROPPI DO NASCI-
MENTO LIMA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Bra-
sileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, nascido em 15 de novembro de 1961, de profissão encarregado administrativo, de esta-
do civil viúvo, residente e domiciliado na Rua Antenor Vargas, nº 523, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, 
filho de JOSÉ MARIANO MARCONDES, de 89 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 20 de agosto de 1930, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP e de MARIA APARECIDA MARCONDES, falecida em Tremembé/SP na data de 
28 de abril de 2010. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 02 de março de 1969, de profissão cabeleireira, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO LIMA, 
falecido em Tremembé/SP na data de 09 de janeiro de 1981 e de MARLENE MANCASTROPPI DO NASCIMENTO LIMA, 
de 73 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 02 de agosto de 1946, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para 
a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 164, Termo nº 7197
Faço saber que pretendem se casar GUILHERME FAGUNDES FERNANDES e NAIARA DEODATO SANTOS, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 14 de setembro de 1987, de profissão engenheiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Silvio Caldas, nº 455, Campos do Conde I, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de WANDERLEY FERNANDES, 
62 anos, natural de Ipauçu/SP, nascido na data de 17 de dezembro de 1957 e de VERA LUCIA FAGUNDES FERNANDES, 
de 57 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 18 de janeiro de 1963, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. Ela é natural de Afogados da Ingazeira-PE, nascida em 25 de agosto de 1992, de profissão RH, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, de 57 anos, na-
tural de Tabira-PE, nascido na data de 19 de novembro de 1962 e de INÊZ HERCULANO DEODATO SANTOS, de 55 anos, 
natural de Água Branca-PB, nascida na data de 24 de novembro de 1964, ambos residentes e domiciliados Santo André/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia 
para a imprensa local desta cidade. 

Embraer vai doar sistema que
reduz contaminação por

Covid-19 em ambiente hospitalar

A Embraer anunciou nesta 
terça-feira (30) a vai doa-
ção de 50 sistemas portá-
teis de controle biológico 
para leitos regulares de 
hospitais públicos das ci-
dades José dos Campos, 
no Vale do Paraíba. Tam-
bém serão contempladas 
as cidades de Araraquara, 
Botucatu e São.
A solução inovadora auxi-
lia a prevenir a propaga-
ção do vírus da Covid-19 
no ambiente hospitalar e 
reduz a possibilidade de 
contágio dos profissionais 
de saúde que mantêm con-
tato com pacientes nes-
ses ambientes e de outras 
pessoas em circulação 
pelo local. O  sistema é 
conhecido como ATMUS 
e foi desenvolvido pela 
Enebras, empresa especia-
lizada em soluções de ar 
condicionado para a área 
da saúde, em parceria com 
a Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira Albert 
Einstein. A Embraer parti-
cipa desta cooperação para 
otimizar o conceito origi-
nal com base em sua ex-

periência no desenvolvi-
mento de produtos, sendo 
responsável pelo detalha-
mento técnico e estratégia 
de industrialização para 
rápido aumento de produ-
ção dos aparelhos.
Os equipamentos estão 
sendo fabricados na Ene-
bras, em São Paulo, e as 
primeiras unidades serão 
entregues às secretarias de 
saúdes dos municípios nas 
próximas semanas, como 
uma rápida e acessível al-
ternativa de conversão de 
leitos comuns em leitos 
de isolamento de áreas de 
tratamento durante o perí-
odo da pandemia. O inves-
timento é superior a meio 
milhão de reais. 
A tecnologia evita a pro-
pagação do novo coro-
navírus entre os leitos de 
um hospital por meio de 
pressurização negativa. A 
pressão do ar do quarto é 
controlada abaixo dos de-
mais ambientes do hospi-
tal, enquanto um exaustor 
direciona o ar contamina-
do para um filtro de alta 
eficiência e com lâmpadas 

germicidas do tipo UVC 
antes de ser expelido, sem 
contaminantes, para um 
ambiente externo. O ar de 
maior pressão dos demais 
ambientes impede a saída 
de ar da área isolada, pre-
venindo assim a contami-
nação de outros lugares.
Por ser portátil, o ATMUS 
requer baixo investimento 
de instalação e facilita a 
mobilidade dentro de um 
ambiente hospitalar para 
uso da pressão negativa 
em diferentes locais. Esse 
sistema já vem sendo utili-
zado dentro do HospitalIs-
raelita Albert Einstein, em 
São Paulo.
De acordo com a avalia-
ção por demanda de cada 
municípioserão instaladas 
10 unidades no Hospital 
das Clínicas da Faculda-
de de Medicina de Botu-
catu (HCFMB-UNESP), 
15 unidades na Irmandade 
de Santa Casa de Miseri-
córdia de Araraquara e 25 
unidades no Hospital Mu-
nicipal Dr. José de Carva-
lho Florence, de São José 
dos Campos.
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São Paulo recebe R$ 22,5 milhões 
do Governo Federal para obras

de saneamento básico

São José Futsal faz reuniões
online para manter o ritmo

durante quarentena

Gestão de Herivelto Vele injetou 
R$ 100 milhões na economia de 
Pindamonhangaba, diz entidade

O Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR) 
repassou R$ 22,5 milhões 
para ações de saneamento 
básico em 13 municípios 
paulistas. Os recursos se-
rão investidos em obras 
de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, 
saneamento integrado e 
manejo de águas pluviais. 
No total, a União está re-
passando R$ 45,1 milhões 
para ações em 19 estados e 
no Distrito Federal. A res-
ponsabilidade pela execu-
ção das intervenções é dos 
estados e municípios e os 
pagamentos são realizados 
de acordo com a execução 
dos serviços.
O ministro do Desenvol-
vimento Regional, Rogé-
rio Marinho, ressalta que 
a continuidade das obras 
ajuda a aquecer a econo-
mia local. “Esse volume de 
repasses é um dos maiores 
dos últimos meses e mos-
tra o nosso empenho, mes-
mo em meio à pandemia, 
de dar seguimento a obras 
e projetos, de garantir os 
empregos, e de proporcio-
nar mais qualidade de vida 
às famílias brasileiras”, 
afirma.
Em São Paulo capital, o 
maior volume de recursos 
- R$ 7,7 milhões - é para 
as obras de canalização, 
implantação de reservató-
rios de amortecimento e 
de sistemas de galerias de 

Com a equipe do São José 
Futsal ainda em isolamen-
to devido a pandemia, os 
atletas e a comissão téc-
nica estão achando novos 
métodos para se manterem 
focados. Com isso, foram 
estabelecidas reuniões on-
line, duas vezes na sema-
na, além dos treinos diá-
rios que já ocorrem desde 
o início da ordem para se 
manterem em casa.
Segundo o técnico, Fer-
nando Cabral, as reuniões 
acontecem duas vezes por 
semana, nelas a equipe fala 
sobre como estão manten-

A gestão do ex-presidente 
do Sindicato dos Meta-
lúrgicos, Herivelto Vela, 
injetou R$ 100 milhões 
na economia de Pindamo-
nhangaba. O balanço foi 
divulgado na rede social 
de Vela nessa segunda-fei-
ra (29). Com números de 
sua gestão à frente da en-
tidade nos últimos quatro 
anos. De acordo com o ex-
-presidente, a soma envol-
ve apenas os pagamentos 
dos acordos de processos 
judiciais coletivos da Te-
naris Confab, da Gerdau, 
da Novelis e da Bundy. 
Não contam desse balanço 
os valores obtidos em fa-
vor dos trabalhadores por 
meio das negociações de 

águas pluviais no Córrego 
Ipiranga, na capital. Já em 
São Bernardo do Campo, 
R$ 7,3 milhões serão di-
vididos para as interven-
ções de saneamento inte-
grado e urbanização nos 
assentamentos Sítio Bom 
Jesus, Alvarenga Peixoto, 
Divinéia, Pantanal I e II e 
Jardim Ipê.
Campinas terá R$ 411,9 
mil para a integração do 
saneamento na Bacia do 
Ribeirão Quilombo - exe-
cução de canais e reserva-
tórios de amortecimento, 
esgotamento sanitário e 
pavimentação. Em Hor-
tolândia, o repasse de R$ 
217 mil também será para 
saneamento integrado e 
ações de urbanização no 
Jardim Boa Esperança. Já 
o aporte de R$ 2,1 milhões 
para Bauru vai garantir a 
construção da estação de 
tratamento Vargem Lim-
pa, que atenderá 375 mil 
pessoas.
São José do Rio Preto, com 
R$ 1,8 milhão, vai ampliar 
a capacidade de tratamen-
to da estação Rio Preto. 
Outras ações relacionadas 
ao esgotamento sanitário 
também receberão recur-
sos federais. Sorocaba 
(R$ 330 mil) reforçará o 
sistema de tratamento no 
município e Americana 
investirá R$ 494 mil na 
ampliação do esgotamento 
sanitário. Mogi Guaçu (R$ 

do o psicológico sadio du-
rante esse momento, como 
estão com suas famílias e 
sobre quais são os objeti-
vos a serem alcançados.
Cabral também explicou 
que eles procuram abor-
dar temas da parte tática 
nessas reuniões. Para ele, 
isso ajuda a controlar a an-
siedade, já que os atletas 
estavam acostumados a ter 
dois treinos por semana. 
“Um dos objetivos disso 
é preparar a equipe emo-
cionalmente para chegar-
mos fortes e determinados 
quando voltarem os trei-

abono e os reajustes sala-
riais.
“Em toda oportunidade 
que tive, falei para os tra-
balhadores gastarem esse 
dinheiro em Pinda. Assim 
valoriza os comerciantes e 
mantém emprego”, disse 
Herivelto Vela.
Além da marca de R$ 100 
milhões, a gestão de Vela 
à frente da maior entida-
de de classe também foi 
marcada pela ampliação 
da sede, com três andares 
e auditório, ampliações no 
Clube de Campo e grandes 
mobilizações nas fábricas 
em defesa dos empregos 
em momentos de crise.
Após destacar-se com lí-
der sindical na cidade e re-

360 mil) destinará o va-
lor para a implantação da 
segunda etapa da estação 
de tratamento de esgoto 
da bacia do Ypê. Já Santa 
Bárbara d’Oeste terá R$ 
720,6 mil para investir na 
estação de tratamento Bar-
rocão.
O município de Tupã con-
tará com R$ 451 mil para 
obras de drenagem na 
bacia do córrego Afonso 
XIII. Em Várzea Paulista, 
os R$ 248,3 mil serão re-
passados para a drenagem 
no bairro Jardim Bertioga. 
Com R$ 365 mil, Olímpia 
vai ampliar o sistema de 
abastecimento de água na 
sede do município.
Acesse e conheça todas as 
localidades atendidas com 
os repasses do MDR.
Carteira de obras e proje-
tos
Desde janeiro, mais de 
R$ 252,8 milhões foram 
repassados pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento 
Regional para garantir a 
continuidade de empreen-
dimentos de saneamento 
básico pelo País.
Atualmente, a carteira de 
obras e projetos do MDR 
no setor - contratos ativos 
e empreendimentos em 
execução ou ainda não ini-
ciados - é de R$ 21,5 bi-
lhões para financiamentos 
e de R$ 20,2 bilhões para 
o Orçamento Geral da 
União.

namentos presenciais’’, 
declarou.
Sobre o retorno presen-
cial, o técnico ainda disse 
que pretende voltar com 
muita garra e vontade para 
os treinos. 
“Será preciso muita aten-
ção e concentração assim 
que iniciarmos os traba-
lhos com bola para que a 
ansiedade não prejudique 
esse momento, mas tenho 
confiança que consegui-
remos conduzir tudo sem 
lesões e com o máximo de 
aproveitamento possível’, 
concluiu.

gião, Vela, que é pré-can-
didato a vereador, também 
falou do emprego ao dizer 
que agora está assumindo 
um “novo desafio”.
“Para que possamos criar 
políticas pra atrair empre-
sas para Pinda, pra gerar 
emprego, pra gerar renda, 
e posicionar, colocar na 
política a importância de 
valorizar o emprego para 
trabalhadores de Pinda-
monhangaba”, disse.
Ele também desejou su-
cesso ao novo presidente, 
André Oliveira, que assu-
miu a entidade em um mo-
mento difícil, e disse que 
independente do resultado 
das eleições, estará junto 
na luta.
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


