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VALMIR MOREIRA : “ARARAQUARA,
FERROVIÁRIA E TELEVISÃO’’!
O moço de São Joaquim da Barraca que veio para Araraquara e fez a TV Circulando que este
ano completa 10 anos de atividade e existência.
de e é muito cristão. De
modo de ser simples, teve
uma infância com dificuldade mas lutou e superou
e venceu na vida e hoje entre várias atividades que
realiza ,foi eleito conselheiro este ano do Clube Araraquarense, um dos mais

tradicionais do Brasil.
Foi candidato a vereador
nas ultimas eleições aonde
foi bem votado e como
Presidente do PP ajudou a
eleger Damiano de vice
prefeito e o vereador Roger
Mendes com todos os filiados do mesmo.

COM SUAS DUAS PAIXÕES:A FILHA MARIA
E A FERROVIÁRIA!

O AMIGÃO DE TODOS!
O SIMPÁTICO E PROFISSIONAL AMIGO
VALMIR MOREIRA.

Um amigo irreverente e
diferente. É assim que defino Valmir Moreira, o Valmirão. Hoje a personalidade promete muita alegria
e diversão.
Nós nos conhecemos nas
arquibancadas da Ferroviária , na metade dos anos
2000,mas precisamente em
2007,eu integrante da Torcida Coração Grená e ele já
na TV de comentarista e
de repórter sempre na Fer-

rovária, nosso vício.
O tempo passou e depois
de 10 anos, que este ano
completa a TV Circulando,
uma TV Comunitária, a TV
de Araraquara ,que faz sucesso e é fruto de seu trabalho e esforço, juntamente com seu irmão Orivaldo
Moreira, câmera, produtor
e braço direito e juntos realizaram e concretizaram o
sonho de fazer uma TV local para todo o mundo.

VALMIR MOREIRA
Nascido em 14 de
abril,02 dias depois do nascimento da Ferroviária,
sua grande paixão este
ano completou 47 anos. É
solteiro, tem a filha que
tanto ama, a Maria, seu
xodó, seu grande amor.
Nascido em São Joaquim da Barra, depois foi
para Sales Oliveira, retornou para São Joaquim
aonde estudou na escola
Pedro Batan, indo para
Ribeirão Preto aonde trabalhou com Propaganda e
Marketing até chegar em
Araraquara em 1996 assu-

mindo a área comercial da
Rádio Bandeirantes FM.
Sempre amou o que faz
e isto é o segredo do seu sucesso. Acabou profissionalizando-se, trabalhando e
se formou em Direito na
Uniara aonde hoje faz especialização na mesma
universidade e sempre está
estudando ,se esforçando e
aperfeiçoando.
É com muito esforço, dedicação e fé no coração que
é o que é tendo na família
a base para viver e seguir.
Sua família é o alicerce para
blindar-se contra a malda-

Apelidado por Valmirão,
muitas pessoas que moram
em Araraquara não apreciam a sua sinceridade. É
verdadeiro como eu, mas
tem um coração “grená”
no qual cabe tanta gente.
Sempre de bem com a
vida, brincalhão, feliz e alegre e disposto a ajudar as
pessoas, mas de opinião forte e firmada, diz a verdade
doa a quem doer e foi assim que saiu da Bandeirantes foi para a Net, depois
Vivax ,de comentarista e
repórter até criar a TV Circulando aonde é apresentador e locutor que nasceu em
fazer entretenimento e esportes deixando o jornalismo para as emissoras locais
e regionais e aproximando
ainda mais o telespectador
da audiência da sua TV.
É amigo de todos e os tratam da mesma maneira
desde os mais simples até
os mais avançados e
aprendeu que na vida todos somos iguais e sem diferenças e foi no programa
Valmirão Visita que chegava nas casas das pessoas e
ia fazendo amizades.
Nestes 10 anos foram
muitos os programas locais
produzidos com persona-

gens do dia a dia ,da cidade, personalidades, jornalistas, mas também celebridades como Paulo Salim Maluf ,Edinho Silva dentro
tantos que foram premiados com reconhecimento
nacional e internacional e
também passaram por sua
equipe profissionais de destaque iguais a Carlos Salmazo que de comentarista,
hoje é presidente da Ferroviária; Carlos Renato Segura, atualmente comentarista dos Campeões da Bola;
Bruno de Moura, que de estagiário de publicidade e
propaganda da TV ,chefiou
a delegação do Flamengo,
campeão em um torneio
internacional nas categorias de base; Renan Abade e
Fernando Martins em
grandes emissoras de comunicação do Brasil.
Tem amizades com o
“Tutinha”, dono da Rede
TV, Chaim da Tv Tati, vários empresários do ramo
aonde vive no eixo RJ/SP
embora escolheu Araraquara como sua morada
aonde vive e é muito feliz.
Quando chegou aqui ficou
morando 02 meses aonde
trabalho atualmente, o
Gran Hotel Morada do Sol

COM A EQUIPE CIRCULANDO ESPORTES NOS JOGOS DA
AFE:ELE,CARLOS SEGURA,ORIVALDO MOREIRA E
RENATO SAKIMA

MUITAS HISTÓRIAS PARA CONTAR
E o que não faltam são
histórias para contar iguais
da inauguração do estádio
do Botânico em Araraquara que sacou um facão da
sua camioneta e saiu atrás
da torcida do Botafogo; do
programa do lançamento
do Livro A Bola e o Verbo
no Museu dos Esportes e
Futebol no Pacaembu que
fez uma surpresa para o jornalista Rodrigo Viana e foi
a última entrevista em vida
do Job Viana(Im memoriam); do acesso histórico do
time afeano em Guaratinguetá em 2015 com mais
de 180 mil acessos no chat
ao vivo que possibilitava o
expectador de ver e dar a
sua opinião; do reconhecimento do Ministro dos Esportes Orlando Silva ao seu
projeto bem como da ligação do Marco Polo Del
Nero, Presidente da FPF na
época que também reconheceu sua TV mas passou os direitos de transmissão para a Globo.
Não guarda mágoas mas

para viver no mercado teve
que se virar nos 30 novamente os programas Barraco Circulando, Arroz Feijão e Cia, Falando de Saúde ,além da Oração de Ave
Maria além de colocar no
ar pacote de filmes, desenhos e séries e as transmissões esportivas do campeonatos de futebol do Clube
Araraquarense e Náutico.
Para tudo isto ser realidade teve e tem ajuda e
agradece inúmeros amigos, parceiros e anunciantes da sua TV na Net, Oi
Tv, Sky Tv ,canal Youtube
para mais de 6 milhões de
telespectadores.
Graça e paz, meu amigo.
Que Deus te abençoe e proteja sempre e que continue
sendo assim, essa pessoa
que é e que todos nós admiramos. Pode ter certeza
que bons frutos virão ainda. Fé em Deus e na vida .
Este é Valmir Moreira, o
Valmirão, a personalidade do
dia 19/05/2019, da TV Circulando, a TV de Araraquara

