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Aceitamos
todos os

Ticktes sem
desconto

((((( 2292-5144 - 2291-8049

Rua Catumbi, 494 - Belenzinho

*  Grande Variedade de Produtos
*  Feirinha Diária e Açougue

MERCADINHO
BELENZINHO
MERCADINHO
BELENZINHO

Largo da Concórdia, 147

( 2693-5605

• Sacos
• Sacolas
• Polipropileno
• Fitilho Sacos para Lixo
• Copos Descartáveis

Preços que você nunca viu

Tabacaria
Concórdia

Rua Carlos Botelho, 63/67

Malhas para Fardo, Papel,  Sacos  para Lixo,
Fitilho, Durex, Sacolas e  Sacos Plásticos

((((( 2692-0079 - Fax: 2693-4685
www .fardopel.com.br

Comércio de Embalagens

Entregamos
os Pedidos

ATACADO E VAREJO

Panificadora e Restaurante

ORENSE

ASSADOS DE 6ª A  DOMINGO

Pães, Bolos e os  Melhores Lanches da Região
1º Piso - Self  Service ou Prato Sugerido

Rua Catumbi, 470
 2291-8049
 2292-5144(
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Máquinas, Peças e Acessórios para Máquinas

de Costura Domésticas e Industriais

Kansai, Brother, Juki, SunStar,
Siruba, Singer, Elgin, Kingtex

Rua São Caetano, 333

( 3326-0545 - 3326-0623 - 3326-0484

Óculos a Prazo Melhor Preço

• Aviamos Receitas
   • Armações Nacionais
       e Importadas
        • Laboratório Próprio

Praça Eduardo Rudge, 73

( 2796-8788

Ótica Nova

TEMOS MÉDICO
OCULISTA

Rua Gomes Cardim, 341 - Brás
e-mail: sac@jafe.com.br

www.jafe.com.br

( 2693-2029

ATENÇÃO
PROFISSIONAIS LIBERAIS,

REPRESENTANTES COMERCIAIS,
AUTÔNOMOS, CONSULTORES E
PRESTADORES DE SERVIÇOS!

Tenha seu escritório
a baixo custo no Brás

Ótima localização (Brás/Pari)
Av. Carlos de Campos, 438

IMÓVEL COMERCIAL À VENDA

+ Térreo: Salão c/2 WC, + Mesanino: Sala c/1 WC,
+ 1º Andar:  Salão c/2WC, + 2º Andar:  Salão c/2 WC,

+ Terraço Lage (Área Livre)

PREÇO R$ 780.000,00
Tratar c/ Paulo ou Celina

 (011) 2693-1563 - 2909-6809

Terreno: 5x20 = 100mts
Área construída  = 340 mts

BILHARES MERCEDES
Mesas para: Snooker Oficial * Mirim  Infantil

* Ping-Pong * Pebolim  * Carteado
*Botão  e Xadrez.

Acessórios: Tacos Comuns e Especiais
* Bolas *lisas e numeradas * Giz * Borracha e Caçapa

(((((  3228-8430 e 3229-1666
Rua do Gasômetro, 716

ARGENTINA PLAZA HOTEL

Rua João T eodoro, 218

Café da Manhã das 6 às 9 horas

PABX 3314-0509 e 3314-0293

(((((  3314-0492 - FAX: 3326-1739

15 anos de tradição

( 2292-3833 - 7836-7216
Nextel ID: 54*28515

Cobrimos qualquer oferta

Soares Construções eSoares Construções eSoares Construções eSoares Construções eSoares Construções e
Reformas em GeralReformas em GeralReformas em GeralReformas em GeralReformas em Geral

Artigos para Cães e Gatos
Banho e Tosa

( 2692-2798
Rua 21 de abril, 1295

PETKINGDOM
PET STORE

Rua Santa Clara, 386

Ferramentas - Areia - Cimento
Calhas e Condutores em Geral

Tintas - Artigos Sanitários
Artigos para Encanadores

Materiais para Construção em geral
M.S. CRUZ

((((( 2693-1394

SANTA RITA

((((( 2292-1167 - 2692-9756
R. Rodovalho da Fonseca, 234

Financiamos os seus débitos
em até 6 vezes no cartão

Organização de
Despachos

Máquinas
Gráficas e

Operatrizes

((((( 2692-4170

ARI TRANSPORTES
DE MÁQUINAS

INFORMAÇÕES C/CASARI

LANÇAMENTO DO ÚNICO
CONDOMÍNIO CLUBE DO PARI

• Apartamento c/127m2

• 3 ou 4 dormitórios
• Com Lazer completo

• Varanda c/Churrasqueira

( 2855-3134 - 9544-8292
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BRASFER

Rua Luiz Pacheco, 260

Papelão - Plástico -  Ferro
Alumínio - Metal - Cobre

Perfilado - Latinha

RETIRAMOS NO LOCAL

APARAS E SUCATAS

((((( 3311-9584 - 3313-6137

BRITOTEC
Desentupidora e Dedetizadora

Desentupimento em geral, Dedetização,
Desratização, Descupinização, Pinturas,

Hidráulica e Elétrica, Limpeza e
Impermeabilização de Caixas D’ Água

Cobrimos Qualquer Orçamento

URGÊNCIA CEL.: 9849-1371

( 3242-7197 - 2153-3158Em reunião plenária na Associação Comer
cial – ACSP (rua Boa Vista, 51 – 9º and.),
dia 27 de outubro último, Guilherme Afif

Domingos, secretário de Estado do Emprego e
Relações do Trabalho e que atuou como coorde-
nador da campanha do prefeito Gilberto Kassab,
proferiu palestra com o tema: “Eleições Munici-
pais – O Futuro da Cidade de São Paulo”.
Na ocasião, Guilherme Afif, deu um panorama
do que foi a campanha de Kassab e as perspec-
tivas que se oferecem ao Estado e ao País. “Esta
análise que estamos fazendo coloca São Paulo
no epicentro do processo decisório da mudança
de poder em 2010”, destacou.
O presidente da ACSP, Alencar Burti, disse que,
todos ganham com a reeleição de Kassab, abrindo
uma nova perspectiva. “Tivemos uma aula de
civismo, pela forma com que o DEM conduziu a
eleição e o resultado que tivemos. Que isso sirva
de estímulo para que incentivemos os jovens a
participarem desta que é uma verdadeira cruza-
da”, destacou ele.

Amizade Antiga  com  Kassab
Afif, ao fazer o uso da palavra, lembrou que em
1985 o proprietário da Serraria Americana (em-

Afif  almeja Palácio

Mar y Anne Rachid e Pedro Kassab Neto

presa da família Maluf que deu origem à
Eucatex), Aniz Kassab, apresentou seu sobri-
nho, que na época estava se formando em en-
genharia pela Politécnica da USP. Era o agora
prefeito de São Paulo reeleito Gilberto Kassab.
Nascia ali uma grande amizade. “E começa-
mos a trabalhar com Kassab, aqui também, nos
bancos escolares desta casa”, recordou. O cu-

rioso é que na plenária da ACSP, esteve presente
o sobrinho de Gilberto, Pedro Kassab Neto.
Outra lembrança de Afif é que Gilberto Kassab
foi secretário, operador, programador e articulador
político na sua campanha à Presidência da Repú-
blica em 1989. “Ele era uma micro-empresa polí-
tica. É como eu falava: ele tinha uma câmera na
mão e uma idéia na cabeça”, disse Afif.

Desafios  Novos
Agora reeleito, surgem novos desafios para
Kassab. “São Paulo não pode ser planejada de
quatro em quatro anos. Precisa ser planejada num
espaço de no mínimo, dezesseis anos, para que
haja maturação destes projetos”, disse Afif.
São Paulo tem vários problemas, explicou. Um

deles é que 3,5 milhões de pessoas não têm endereço,
moram em 810.000 habitações que são como favelas
ou loteamentos irregulares, disse ele, acrescentando
que 1 milhão não têm renda declarada. “Se nós, no
curto prazo, não nos esforçarmos como sociedade,
para fazer a reintegração dessas pessoas dentro do
conceito da cidadania, a nossa sociedade não vai dar
certo”, alertou.

Regularização do
Empresário Individual

Finalizando, Afif destacou que o Micro-Empreende-
dor Individual (MEI), a ser implantado em junho de
2009, foi uma conquista também da ACSP. “Nasceu
aqui nesta casa. E agora o MEI surge com 50 reais de
contribuição de cada um, pagando todos os impostos
municipais, estaduais e federais”, lembrou. O MEI vai
facilitar o trabalho de pipoqueiros, vendedores ambu-
lantes entre outros empresários individuais que auferem
receita bruta anual não superior a R$ 36.000,00.
Também presente na Associação Comercial, o depu-
tado federal e ex-presidente da entidade e Membro
do Conselho Superior da ACSP, Paulo Maluf. Ele res-
saltou as qualidades de Afif. “Bom empresário, chefe
de família, bom marido, pai e político. Foi o melhor
secretário da Agricultura, dos mercadões e varejões.
É dinâmico, está à frente do seu tempo. Que São Pau-
lo tenha abertura de ter, entre seus quadros dirigentes,
alguém da experiência, competência e honestidade de
Guilherme Afif”, disse Maluf.

Paulo Maluf, Alencar Burti e  Afif Domingues
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O ex-apresentador da Rádio Tupi AM,
Figueiredo Jr promoveu dia 15 de outubro últi-
mo o 3º encontro “Eu Sou do Bem. Eu Faço o
Bem”, cujo tema abordado foi “Amianto é do
Bem”, com a presença de vários veículos de
comunicação, além de empresas e entidades
ligadas a produção e comercialização do ami-
anto.  Segundo ele, o amianto crisotila não
provoca problemas de saúde na população.
“Desde 1981 não se tem caso de doença”, as-
segura o comunicador. “Pude conhecer a fá-
brica da Eternit em Goiânia e vi a seriedade
dos trabalhadores”. O seu programa, “Show
do Figueiredo”, tinha um quadro de defesa do
amianto crisotila, que tem coloração branca e
é bastante utilizado em telhas de caixas d´água.

TIPO NOCIVO
Élio Martins, presidente da Eternit, uma das
maiores produtoras de fibrocimento do País,

Comunicador defende
Amianto Crisotila

lembrou que na época da reconstrução da
Europa no pós-guerra, o anfibólico, outra
variação do amianto, de cor marrom ou azul,
foi usado indiscriminadamente. “A lei que
autoriza a usar o crisotila no Brasil proíbe o
anfibólico, 500 vezes mais nocivo que o
crisotila”, explicou. “Não existe poeira nas
nossas unidades”, garantiu Élio. O diretor
da Sama Minerações (uma das 100 melho-
res empresas para se trabalhar no País),
Rubens Rela Filho, disse que no mundo o

mercado do amianto crisotila é da ordem de
R$ 2 milhões e 300 mil toneladas. “O Brasil
participa com 12 a 13% desta produção –
88,5% destinado à produção de telhas de cai-
xa d´água, sendo que a Sama produz em torno
de 290.000 toneladas/ano de amianto, expor-
tado em torno de 60% para países em desen-
volvimento”, explicou, finalizando que Índia,
China, Tailândia, Indonésia, Malásia, México,
Colômbia e Brasil são os principais mercados
consumidores.

À esquerda Élio Martins da Eternit e à
direita Rubens Rela Filho da Sama

Élio Martins, Loir Garcia e Figueiredo Júnior

Gente na Linha

Visita à Redação
Também para confirmar presença no jantar do

dia 10 de dezembro, o advogado e escritor José Moura
Gomes veio com a esposa Nileide e filha Claudia,
ambas igualmente advogadas. Só não veio o filho

Fabio, cursando o 3º ano de Direito
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Milongueiros de
São Paulo se
encontram toda 2ª
feira na Casa do
Sargento da rua
Scuvero, 195. Na
foto Paquito e
Simone

Walter
Paixão
além de
sociólogo é
expert em
artes
gráficas,
colaborador
do Jornal

do Brás, ao lado de Walmir, diretor do Jornal O
Ponto, de Guarulhos

Catharina festejou
6 aninhos dia 16

de outubro último.
Com ela a mamãe

Laura e a vovó
Sebastiana mãe

da Loir

20 de novembro a 10 de dezembro de 2008

Apartamento Vila Silvia - Ponte Rasa
Vendo. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, living, gara-

gem, gás encanado, interfone, antena coletiva.
Prédio semi-novo. R$ 60.000,00 à vista.

Fone: 2031-2304 - Terezinha


