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Sua casa
em

São Paulo

Foi na noite do dia 7 de março
último no Hotel Lorena. Em reunião
com as federações esportivas filiadas
ao Seadesp – Sindicato das Entida-
des de Administração do Desporto
no Estado de São Paulo, o vereador
e ex-judoca Aurélio Miguel fez uma
prestação de contas, ou seja, uma
apresentação dos fatos ocorridos
desde 2012 até agora, sobre acusa-
ções contra ele de irregularidades.

Aurélio ressaltou o apoio de to-
das as federações, fundamental para
sua reeleição como vereador. Ele disse
que está enfrentando a luta mais difí-
cil da sua vida. “Minha vida sempre
foi cheia de desafios e dificuldades”,
contou ele. “Mas eu tenho obrigação
de dar satisfação à minha família do
esporte. Sou favorável à liberdade de

Aurélio Miguel presta contas a federações esportivas

imprensa, e contrario a ditadura da
imprensa, pela qual estou passando”.

Filho de espanhol, Aurélio Fernan-
dez Miguel foi medalha de ouro nos
Jogos Olímpicos de Seul em 1988 –
modalidade judô.

“Na vida não é importante quan-
tas vezes a gente cai e sim quantas
vezes a gente tem força para se le-
vantar de novo e lutar por um ideal”,
ressaltou ele.

O vereador disse ainda, que os
escândalos que apareceram na im-
prensa foram fruto do seu trabalho
como vereador e fiscalizador do
município e não descoberta da Pre-
feitura.

Como vereador, Aurélio propôs
e presidiu a CPI dos CDMs, sendo
mais de 200 que estavam deteriora-

dos e desvirtuados da sua utilização,
participou da CPI dos devedores de
ISS, propôs e presidiu a CPI do IPTU,
trazendo, segundo ele, benefício para
a cidade de 1 bilhão e 400 milhões de
reais. Ainda na Câmara, criou a Sub-
comissão das Outorgas Onerosas.

Ficha limpa
Aurélio falou, entre outras coisas,

que antes mesmo de tornar-se verea-
dor, já possuía um patrimônio bas-
tante considerável, advindo da sua
carreira de esportista como, por
exemplo, os contratos de patrocínio,
além de herança familiar e da ativida-
de de compra, venda e locação de
imóveis que até hoje garantem ren-

dimentos a ele, através de sua empre-
sa. Lembrou ainda que o Coaf –
Conselho de Controle de Atividades
Financeiras fez uma completa avalia-
ção das suas operações e não consta-
tou nenhuma irregularidade. Além
disso, entregou todas as suas declara-
ções de renda à Justiça Eleitoral e,
assim, foi diplomado pelo TRE-SP
para cumprir seu terceiro mandato
consecutivo como vereador, eleito
com mais de 30.000 votos.

Ao encerrar seu pronunciamento,
o vereador disse: “Minha vida públi-
ca sempre foi limpa e transparente.
Nada temo e não tenho nada a es-
conder. Eu tenho certeza que nos fó-
runs cabíveis para minha defesa, serei
vitorioso”, concluiu o vereador Au-
rélio Miguel.

Ao lado de seu assessor Mauzler Paulinetti, fez um desabafo
aos dirigentes das federações presentes

Comemore o
Dia Mundial

da Água
Fundamental para a

vida de seres humanos,
animais e plantas, a água
é um bem que precisa ser
preservado e que tem
ganhado campanhas de
conscientização sobre seu
uso. Sintonizada com
essa realidade,
a Tupperware lança, em
edição especial, o Copo

Dia Mundial da Água, em alusão à data come-
morada no próximo dia 22 de março.  O objeti-
vo é chamar a atenção sobre a importância do
consumo de água para a saúde e também refor-
çar a mensagem de preservação deste recurso
natural.  Esta é uma ação global da empresa, que
tem atuação em mais de 100 países. 

O Copo do Dia Mundial da Água Tu-
pperware  traz frases de incentivo e a imagem
do mapa mundi, com visual no qual prevalecem
o cinza e diferentes tons de azul. O produto
pode ser levado a diferentes ambientes e ofe-
rece armazenamento de líquidos sem vazamen-
to. Possui base translúcida que permite visuali-
zar o conteúdo do copo e realça a decoração.
Pode ser levado ao refrigerador, mas não é in-
dicado para congelamento. Capacidade: 470
ml. Preço sugerido: R$ 17,00

Para adquiri-lo, é preciso entrar em contato
com as consultoras e distribuidores da marca.
Consultas pelo site www.tuppeware.com.br.

Fonte: Prestige Assessoria de Comuni-
cação e Marketing.

Saboreie os
Sorvetes do

Outono

A Nita Alimentos quer aumentar sua parti-
cipação no mercado de panificação e, para isso,
está lançando a Farinha de Trigo Nita
Premium, três novas
misturas para pães e agre-
gando a Mistura para
Panettone à linha Mais
Sabor , que integra a
família Sabores de Nita,
lançada recentemente pela
empresa.

O objetivo da empre-
sa é ampliar a participa-
ção da marca no setor
que, segundo dados da
ABIP - Associação Brasi-
leira da Indústria de Pani-
ficação e Confeitaria,
apresentou crescimento
de 11,88% em 2011 e fa-
turamento de R$ 62,99
bilhões. Só no ano passa-
do o setor de panificação
respondeu por 36,05%
do faturamento do setor de food service que
chegou a R$ 89,1 bilhões.

Para atender não só o mercado transfor-

mador, como também a dona de casa,
a Nita está lançando a Farinha de Trigo Nita
Premium que chega ao mercado em embala-

gens de 1 kg, 5 kg e 25 kg.
Extraída da parte mais no-
bre do trigo, essa farinha
extra clara irá atender
as necessidades de quem deseja
preparar doces e salgados com um
produto mais rico em nutrientes
de maior potencial qualitativo.

Focada para o mercado
de panificação e confeitaria,
a linha Nita
MIX, composta pelas
m i s t u r a s  P ã o
F r a n c ê s  e  P ã o
Doce, comercializadas em
embalagens de 5 kg e 25 kg,
ganhou mais três integran-
tes. Para complementar essa
família, a empresa
oferece Nita MIX Pão
Brioche, Nita MIX Pão

Italiano e Nita MIX Multigrãos Light em
pacotes de 5 kg.

Fonte: Matéria Primma.

lança

Empresa lança produtos para atender a demanda do setor que
no ano passado registrou crescimento de 11,88%

Farinha Premium

Produto & Consumo

Naturalmente livres de gorduras, são indica-
dos para quem não quer ganhar aqueles quili-
nhos extras, mas não deseja abrir mão de uma
boa sobremesa. E feitos à base de água, são bons
para quem tem intolerância à lactose. O sabor
blueberry foi lançado no início de fevereiro, agora
a novidade são os sabores manga e lichia. Ambos
sorbets são ricos em frutas, à base de água e com
baixa caloria.

A lichia, originária da China, tem polpa su-
culenta e sabor que lembra o da uva Itália. É
uma fruta rica em vitaminas C e complexo B.
Sua polpa é pobre em gordura e calorias. E a
abundância em água ajuda a repor o líquido
perdido pelo organismo nos dias mais quentes.
A manga também tem as vitaminas da lichia,
além de ferro, fósforo, cálcio, potássio, magné-
sio, zinco e fibras. É bastante nutritiva, constitu-
ída por uma considerável quantidade de car-
boidrato (15%), e pouca proteína e gordura.

Endereços: http://icebynice.com.br/site/
nossas_lojas.php.

Fonte: CBS Comunicação.


