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Prefeito Torão recebe empresários,
pensando na geração de empregos e no Meio Ambiente
O prefeito Claudécio José
Ebúrneo (Torão) recebeu
em seu gabinete os empresários: Helton Matos
e Christiany Gomes e Fláviomir Brizanti Figueira,
fundadores da empresa
COBEMAG.		
Presentes na reunião o Diretor de Meio Ambiente da
Prefeitura Engenheiro André Castilho Orsi; o Dr. Graciliano Ramos, jurídico da
prefeitura, Gerson de Oliveira Técnico de Meio Ambiente e o Diretor de Agricultura Willian Belizário.
Os empresários apresentaram o produto “Filtro Automotivo”, com uma nova
tecnologia, homologado
e patenteado, para preservação do Meio Ambiente
com reconhecido do Instituto da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP).			
A empresa é nacional, e os
produtos serão produzidos
em Bofete. 		

De acordo com os empresários, estudos e pesquisas
demonstram que, após a
queima do combustível
do “Gás de Cozinha - GLP”
e o “Gás Veicular - GNV”,
expele no “Meio Ambiente”, partículas de ferro,
poluindo a atmosfera,
além disso, também são
absorvidas na pele e pelas
vias respiratórias, podendo provocar doenças ao
longo do tempo.
Em testes realizados em
vários equipamentos automotores, os empresários
garantem que o “Novo Filtro”, traz 100% benefícios
com a eliminação total
da emissão de partículas
de ferro expelidas pelos
escapamentos, não poluindo o Meio Ambiente,
maior durabilidade dos
motores, gerando uma
economia significativa na
manutenção dos equipamentos que utilizam o combustível GNV.

De acordo com pesquisas
realizadas pela: Dix.Hm –
environmental Pollution –
Chichester New Yok.
A fuligem principal componente da fumaça, resultante da combustão
incompleta do carbono,
contém elevada quantidade
hidrocarbonetos
policíclicos complexos, entre os quais o Benzopireno – cancerígeno.
Dióxido de Enxofre; Óxidos
de Nitrogênio; Monóxido
de Carbono; Aldeído Fórmico são alguns dos elementos expelidos pela queima
de combustão (GLP e GNV),
que contribui com a poluição do Meio Ambiente.
Com o início das atividades em Bofete, a empresa
está priorizando o segmento de empilhadeiras.
COBEMAG. - Rua Soldado
Wllians Ribeiro Moreira,
27 - Bofete - SP.
e-mail: christiany.gomes@
cobemag.com.br

(Filtro usado com fuligem (ferro) e o filtro novo)

Demonstração: A ferramenta imantada puxou toda a fuligem (ferro).

