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Campeão olímpico quer ser deputado federal
R

eunido com amigos, ídolos do esporte
e imprensa dia 21 de junho último no
Restaurante La Távola, o campeão
olímpico de judô e vereador Aurélio Miguel lançou
sua candidatura a deputado federal pelo Partido
Liberal – PL.
Assim que soube da desistência do secretário
de esportes Lars Grael de candidatar-se, Aurélio
não pensou duas vezes em assumir a candidatura.
“Eu estava com um compromisso no esporte de
apoiar o Grael. Então houve uma pressão muito

grande com dirigentes do esporte, para que eu
assumisse essa lacuna criada em relação a um
candidato do esporte à Câmara Federal. Eu sou um
homem de partido também”, contou ele, que
pretende lutar dentro dos seus ideais – o
fortalecimento do esporte como um instrumento
de transformação da sociedade, do jovem e da
criança. “É importante o esporte na vida da nossa
sociedade. Diz a Organização Mundial da Saúde,
que para cada dólar investido no esporte, se
economiza três na prevenção de saúde”, completou.

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
Segundo Aurélio (na foto com o conhecido
professor Pereira, coordenador de Esportes do
Estado), o presidente Lula encaminhou para a
Câmara Federal um projeto de lei que incentiva o
esporte, depois de tantos anos de reivindicação. “Eu
não sei se vai ser aprovado nesse momento. Se for
aprovado, muito bom, mas caso não seja, eu vou
ser, sem dúvida nenhuma, o deputado para defender

a aprovação deste projeto
lá”, explicou.
Não é apenas o esporte
a sua bandeira. Se for
eleito, lutará pelas causas
do meio ambiente e pela
defesa dos animais. “Eu
protocolei na Câmara
Municipal, projeto de lei
da consciência de as
pessoas não jogarem o
óleo de cozinha no
esgoto, e assim não
agredir o meio ambiente”.
Oriundo de uma
família
que
teve
indústria, conhece a
relação dos impostos
existentes no país e disse, como nacionalista,
que é preciso fortalecer o Brasil. “Temos que
tentar incentivar o mercado produtivo para cada

vez mais se fortalecer e com isso, vamos
ganhar mais emprego e exportação. Eu tenho
orgulho de ser brasileiro”, finalizou ele.

Tem truco na Sabesp
H

á 15 anos como presidente da Associação
Sabesp, que zela pelos funcionários da
conhecidíssima empresa de saneamento
básico, Pérsio Faulim de Menezes afirmou no
encontro com Aurélio Miguel que na Sabesp são
praticados todos os tipos de esporte. Inclusive o
nosso pampeiro e gostoso jogo de truco.
“Nós fazemos regularmente olimpíadas, que
reúnem funcionários atletas do Estado inteiro,
desde os coletivos até os individuais, como o truco,
a dama, o dominó, a sinuca e o pebolim. Tudo
que tem esporte nós estamos desenvolvendo e
colocando à disposição daqueles que o praticam”,
contou ele, que é candidato a deputado estadual
pelo Partido Liberal – PL e que trabalhou durante
34 anos na Sabesp como engenheiro.
ESTENSÃO DO TRABALHO
“É um desafio novo. Para que pudéssemos
estender este trabalho que foi feito para os 18 mil
funcionários da empresa espalhados em 368
municípios”, disse Pérsio, que como deputado
estadual irá trabalhar para desenvolver e valorizar
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o esporte, trazendo saúde à população.
A Sabesp conta, segundo ele, com clubes e
áreas de lazer espalhados no Estado inteiro, sendo
que somente na região metropolitana há mais de
60 grêmios. No interior, existem pelo menos 250
clubes e grêmios, mas depende do tamanho da
população da Sabesp naquele município.
A sede administrativa da associação fica rua
Treze de Maio, 1.642, na Bela Vista. Adesões à
campanha de Pérsio pelo fone 3289-7533.

Eder, sempre Eder,
aqui numa cancha ao
nosso companheiro
Eli, que tinha o
maior sonho em
conhecer o Galo

Benfica forma craques do futuro
O

Sport Lisboa Benfica do Brasil, através
de seu Centro de Formação de Atletas,
convoca garotos que desejam se tornar
futuros craques, para uma avaliação.
Eles devem ter nascidos entre 1987 e 1992. As
avaliações acontecem às terças, quintas e sextasfeiras, das 14 às 18 h. Os garotos são
encaminhados aos grandes clubes, como
Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Portuguesa,
Atlético Paranaense, entre outros.
PARCERIA COM CLUBE ESPANHOL
Vale acrescentar que o Clube Atlético de
Madrid, em parceria com o Benfica, participa
dos treinamentos, na terça e quinta-feira, das

19 às 22 h.
Fundado em 9 de julho de 1938, o
clube da zona norte tem João
Marques, o Juca, como presidente,
desde 1963. Sempre formou atletas,
entre eles Ataliba, que jogou no
Corinthians. Outros mais recentes
formados pelo Benfica, Beto e David,
do Palmeiras B, disputarão o Mundial
Sub-20 no Canadá, neste mês.
Os interessados devem se dirigir à
rua Amambaí, 585, na Vila Maria.
Mais informações com o próprio
Juca no fone 6095-1225. As
inscrições são grátis. Ligue. Vá até
lá e seja um campeão.

Amigos do
Benfica. Todo
sábado e
domingo é
assim.
Chegam de
todos os
cantos. Aqui
foi o encontro
no torneio
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