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2º Caderno

Vende - Aluga - Administra

Desde 1945

www.imoveiscpg.com.br

Rua Bresser , 145
( 2291-3722

O Imóvel que você quer

ESTÁ AQUI
Rua João Boemer, 644

(     22222693-2940 - 693-2940 - 693-2940 - 693-2940 - 693-2940 - 22222292-4748292-4748292-4748292-4748292-4748
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Saúde é Coisa SériaSaúde é Coisa SériaSaúde é Coisa SériaSaúde é Coisa SériaSaúde é Coisa Séria
Mantemos Farmacêuticos  e demais Profissionais

em todo o horário  de funcionamento

Tradição
de 84 Anos

no Brás

Realizamos
Convênio com

Empresas

Farmácia
São Miguel

( 2692-0144

O Melhor  Preço
da Região

Av. Celso
Garcia, 438

Decorações G.A
Tecidos Impermeabilizados

50 anos no ramo
Reformas móveis estofados, sofás, poltronas, cadeiras,

vitorianas, Luiz XVI, Coloniais e todos os estilos

Rua Santa Clara, 183
((((( 2692-5155 - 7677-9097

Eficiência, Nosso Melhor Serviço

Conservação, reforma e montagem de elevadores
e escada rolante com embelezamento de

painéis eletrônicos
www.jmelevadores.xpg.com.br
e-mail:jmelevadores@ig.com.br

((((( 3331-8071 - 6557-1359
Cel.: 9833-0948

PLANTÃO 24 HORASPLANTÃO 24 HORASPLANTÃO 24 HORASPLANTÃO 24 HORASPLANTÃO 24 HORAS

Pães, Doces,
Salgados,
Lanches
e Pizzas

Rua Cachoeira, 602

((((( 2692-2815

Almoço deAlmoço deAlmoço deAlmoço deAlmoço de

2ª a sábado2ª a sábado2ª a sábado2ª a sábado2ª a sábado

• LAVAGEM  DE SOFÁ - A PARTIR DE R$ 18,00 POR ASSENTO / FIXO
• LAVAGEM DE TAPETES - A PARTIR DE R$ 10,00 / M2
• LAVAGEM DE CARPETES - ATÉ 40 M2 - R$ 120,00

Consulte nossos preços para
Persianas V erticais e Horizont al - Sob medida

Consulte-nos: 3227-9919 / 8175-5673

LIMPADORA WASHING HOUSE
GANHE TEMPO - NÓS LIMPAMOS A SUA CASA!

Q u e
foto! Ela está
pronta para
gravação de
comerciais,
claro que
preferencial-
mente pro-
dutos tal qual
sua perfor-
mance.

Verônica,
charme p ara
clip Beleza

Com a nova tecnologia, as donas de
casa    comemoram com os pro
dutos e equipamentos disponíveis

no mercado para
auxiliar nos afaze-
res domésticos:
máquina de lavar
louça, de lavar rou-
pa, detergente e
sabão em pó. En-
tretanto, será que o
hábito de limpar
com sabão em pe-
dra mudou? Qual casa não tem um sabão de
coco em pedra?

As mulheres são unânimes em afirmar que
a melhor maneira de limpar e conservar é usar

Sabão de coco em pedra
é um eterno hábito

Produto & Consumo

Goiabada é um doce que faz res-
  surgir toda a nostalgia e o prazer
  de degustar um sabor original. Para

suprir a necessidade deste
tradicional consumidor,
que não resiste ao doce
épico, a Fugini conseguiu
industrializar uma goiabada
original (a cascão e a clás-
sica), que remete aos sabo-
res marcantes do passado e
colocá-la com excelência na mesa dos brasi-
leiros.

A Goiabada Fugini é preparada com fru-
tas adquiridas dos melhores produtores e ri-
gorosamente selecionadas para garantir um
doce de alta qualidade, elaborada em uma

o sabão de coco em pedra. O diretor comercial
da Rosatex, empresa pioneira na fabricação do
sabão em pedra, José Domingues dos Santos, afir-

ma que a preferência é dada
por motivos culturais. “As bra-
sileiras associam a eficiência na
limpeza ao ato de esfregar”.

Composto de óleo de Ba-
baçu de origem vegetal, o sa-
bão em pedra pode ser aplica-
do em todos os tipos de lim-
peza de roupas, louças e pa-
nelas. Hoje, é um dos produ-

tos de limpeza mais antigo do mercado.  “A aplica-
ção de uso do sabão de coco não há restrições, ou
seja, pode ser explorado para todo o tipo de lim-
peza”, afirma Santos. Fonte: Great Assessoria.

Goiabada tem sabor do p assado
receita tradicional. Saborosa e saudável, este doce
tem quase cinco vezes  mais vitamina C do que a

laranja e ainda é uma boa fonte
de potássio e ferro e é, sem
sombra de dúvida, uma sobre-
mesa saborosa que pode ser
consumida pura ou ainda em
pães, doces, bolos, tortas,
crepes, na famosa versão

Romeu e Julieta e até em pratos
como o exótico sushi de goiabada com cream che-
ese.

Informações ao consumidor no site
www.fugini.com.br,  pelo e-mail sac@fugini.com.br
e telefone 0800-702-4337 (ligação gratuita) – Fon-
te: Atitude Assessoria em Comunicação.

...Proteção com os desodorantes
da Mariah Produtos de Beleza

24 Horas de...

Para proteger durante todo o dia e
  garantir o bem-estar, a Mariah Pro
  dutos de Beleza apresenta sua Li-

nha de Desodorantes Neorly para cada tipo
de pessoa. Desenvolvidos com fragrâncias
suaves, os desodorantes agem de maneira
eficaz em cada minuto do seu dia.  Mariah
Cosméticos - (11) 4408-1077 / 3167 / 1527

www.mariahbeleza.com.br

Na linha Roll-On, está disponível nas se-
guintes versões: Sem Perfume, Herbal, Musk,
For Men e For Woman. R$ 3,90 cada – Fon-
te: HD Press Ass. Com.

O sub-
p r e f e i t o
E d u a r d o
O d l o a k
apresentou
no auditório
da Distrital
Mooca da
Associação

Comercial de São Paulo, dia 26 de março últi-
mo, uma prestação de contas dos três anos de
sua gestão (2005-2006-2007). O evento teve
a presença do prefeito Gilberto Kassab.

Segundo Eduardo, a área abrangida pela
Subprefeitura Mooca, que corresponde aos
bairros do Brás, Pari, Mooca, Belém, Tatuapé
e Água Rasa, é de 35,2 km², com uma popula-
ção de 308.161 habitantes, segundo o IBGE.
O Brás tem 25.158 habitantes e o Pari, 14.824.

Acerca da Praça de Atendimento, no
ranking de serviços solicitados, está a jardina-
gem em primeiro lugar, o tapa-buraco em se-
gundo, e em terceiro, lixo, limpeza e entulho.
“Um dos primeiros pontos do ranking era o

comércio irregular”. Foram 42.634 solicitações
atendidas.

A equipe de assistência social é muito atu-
ante na região da SubMooca, segundo ele. “É
vista pela
Secretaria
de Assistên-
cia Social
como uma
equipe mui-
to qualifica-
da e muito
elogiada na
administra-
ção”, disse Eduardo.

COMBATE À PIRATARIA
O combate sem trégua às irregularidades

foi bem destacado pelo subprefeito – nas
mega-ações contra o comércio ilegal, 450 to-
neladas de mercadorias foram apreendidas,
sendo 12.847 sacos, além de barracas, tripés
entre outros itens.

As reformas no Largo da Concórdia, Pra-

ça Agente Cícero, Largo do Pari e rua Domingos
Paiva (neste último local se realizava a Feira do Rolo)
também foram lembradas. Embaixo do viaduto Al-
cântara Machado, onde antes era estacionamento
de veículos de
uma empresa e
abrigo de mendi-
gos, hoje existem
equipamentos de
ginástica e a
Academia de
Boxe do Garrido.
F i n a l i z a n d o ,
Eduardo infor-
mou que R$ 45
milhões foram investidos na região, em obras e ser-
viços.

Após a explanação do subprefeito, fez o uso da
palavra o prefeito Gilberto Kassab, que fez elogios
a Eduardo. “Eu me orgulho em ter você, jovem e
talentoso, em nossa equipe. Mostrou a que veio. Que
você tenha conosco a oportunidade de construir uma
carreira brilhante na sua vida. Parabéns a você”,
disse Kassab.

Subprefeito exibe result ados de sua gestão
A ACSP Mooca realizou dia 13 de

fevereiro último a cerimônia de home-
nagem aos colaboradores do Natal
Iluminado 2007.

Natal
Iluminado

Guilher-
me Lucon
é da Pepe
Legal. Ao
centro a
vereadora
N o e m i
N o n a t o
(PSB), ladeada por Isidoro Del Vecchio, Mar-
lene, Antonio Viotto e Dr. Célio.

Edson Kasseb
se dedicou na
iluminação da
rua da Mooca.
E aí a merecida
homenagem

Dois novos sabores de Triun-
  fo Minuto chegam às gôn
  dolas. Com 0g de gordura

trans na porção, os biscoitos Minuto
Original e Integral foram
desen- vo l -

v i -
dos
para

agradar a
todos que buscam

qualidade e praticidade a qualquer
hora, além de serem sabores clássicos
e os preferidos dos consumidores.

“O lançamento dos novos sabores
de Triunfo Minuto confirma a tendên-
cia do mercado no segmento de bis-
coitos individuais, que hoje representa
23.000 toneladas/ano”, afirma Rodri-
go Peçanha, Gerente de Marketing de
Biscoitos da Arcor. O sabor Integral
representa 20% e Original 60% do vo-
lume comercializado, complementa o
executivo.

Fonte: Rodrigues & Freire Co-
municação.

Triunfo
apresent a dois
novos biscoitos

Esta marca
o Brasil conhece.
SAC 0800254617

Aqui é o Largo do Pari, conhecido
como a Praça do Coco

Rodas - Rodízios - Carrinhos Industriais
Distribuidor: Rod-Car - Novex - Schioppa

CONSERTOS  E  MANUTENÇÃO
de Carrinho Hidráulico e Industria l

Telefax: 2694-7477

RODÍZIOS E
CARRINHOS

Rua Rio Bonito, 194


