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Com o slogan “Moda
para Ver e Vestir” e
presença de

celebridades, o Brás Moda
reuniu cerca de 100 mil pessoas
nos dias 12, 13 e 14 de março.
Desta vez, a passarela foi
montada na rua Joli, entre as ruas
Xavantes e Maria Joaquina. A 4ª
edição focou na moda Outono/
Inverno 2007.

A Alobrás atende pelo
fone 6096-7861.

Brás Moda desfila
Outono/Inverno

Com a inauguração da Galeria Popular
Oriente dia 24 de fevereiro último,
cerca de 500 ambulantes, a exemplo

do Complexo Novo Oriente (Feira da
Madrugada), passam a ter condição digna e
honesta de trabalho durante o dia. “O objetivo
é fazer com que eles trabalhem em um lugar
adequado”, explicou Ailton Vicente de
Oliveira, um dos responsáveis pela
concretização do projeto.

“Mais uma vez, nós estamos dando um passo
para que possamos fazer algo que possa
representar para a cidade de São Paulo, e para
o bairro do Brás, mais uma inovação e, ao
mesmo tempo, mais um projeto de inclusão
social”, disse Ailton. “Estamos ampliando os

horizontes para um
segmento que estava
esquecido até dois
anos atrás”,
completou.

O lugar, que está
situado na rua
Rodrigues dos Santos,
190, é um imóvel da
iniciativa privada,
alugado, totalmente
reformado para ser
utilizado como
es tabe lec imen to
comercial, sem qualquer
ônus para a Prefeitura.
São 300 boxes dentro da

Galeria Popular é nova
opção para ambulantes

galeria, numa área total de 5.000 m², pegando um
quadrilátero entre a rua dos Lavradores e a
Rodrigues dos Santos. Ailton ressalta que não é
qualquer produto que pode ser vendido na galeria.
Os eletrônicos não são aceitos. Além disso, só é
aceita a inscrição de um camelô por box.

OFICINAS NO LOCAL
Uma inovação é a possibilidade dos

ambulantes de usar gratuitamente uma das
oficinas implantadas no local. A idéia é que eles
possam fazer pequenas montagens e
acabamentos em seus produtos, sem
necessidade de se deslocar até suas casas.
Próximo ao prédio, há um estacionamento de
ônibus de visitantes. A Galeria Popular Oriente
funciona de 2ª a sábado, das 5 às 17 horas.
Outras informações: 3313-5046.

Ailton diz que a Galeria é um novo sucesso no Brás

No meio da ruidosa
inauguração, lá estava

impassível, a figura
personificada de

“Nero Imperador”

Ingredientes
2 latas de leite condensado
2 vidros de leite de coco (200 ml cada um)
1 lata de creme de leite
2 caixas de mistura para maria-mole
1 xícara de (chá) de kiwi picado
1 xícara de (chá) de morangos picados
1 xícara de (chá)de coco fresco ralado
Kiwi e cerejas fatiados para decorar

Modo de preparar
No liquidificador, bata o leite condensado, o leite
de coco, o creme de leite, a maria-mole e leve à
geladeira por 10 minutos. Depois, misture as

frutas, despeje em uma fôrma de orifício no meio
umedecida e volte à geladeira por 2 horas.
Desenforme e decore com as frutas.

Tempo de Preparo:
 30 minutos
(+ 2 horas e 10 minutos de geladeira)
Grau de dificuldade: Fácil.
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Pra refrescar o Verão

Fruta Gelatinada

Top Cau adoça o sabor da PáscoaTop Cau adoça o sabor da Páscoa

Eis a
Coleção
Bichos

do Mato

De olho no mercado infantil, a General
Brands, indústria alimentícia
nacional, está lançando sua nova

linha de goma de mascar. É o chicle de bola
Globo, Coleção Bichos do Mato, que apresenta
figurinhas com fotos dos animais da fauna
brasileira, despertando de forma divertida a
consciência das crianças sobre a preservação
do meio-ambiente. Através de fotos, a
garotada poderá conhecer animais como lobo
guará, arara azul, galo-da-serra, mico-leão-
dourado, macaco-da-noite, entre outros. A
novidade está disponível nos sabores morango
e tutti-frutti, podendo ser encontrada em todo
o país. O preço é bem acessível. Cada chicle
custa cerca de R$ 0,05. Mais informações
podem ser obtidas no SAC da General Brands
– 0800-7272267 ou através do site
www.generalbrands.com.br. Fonte: Agile
Comunicação.

Caldo Knorr ganha
 o sabor do bacalhau

K norr acaba de trazer mais uma
inovação ao mundo da culinária: o
Caldo de Bacalhau, feito sob

medida para as consumidoras que querem
levar para suas mesas o sabor do bacalhau
sem ter que gastar muito. O lançamento traz
toda a versatilidade do caldo, possibilitando
inúmeras formas de apresentações
gastronômicas.

“O bacalhau é mais do que um hábito, é
uma tradição no Brasil, principalmente em
datas comemorativas, como Páscoa e Natal.
O que criamos foi uma maneira de aliar o
sabor do peixe às receitas de uma forma
prática e acessível”, revela Marcelo Câmara,
gerente de culinários da Unilever. “Em todos
os testes, o produto foi muito bem avaliado
e reconhecido comoo verdadeiro sabor do
b a c a l h a u ”
prossegue.

Disponível na
versão 3 litros e 1
litro, o exclusivo
s a b o r
complementa o
portfólio da empresa, que já
contava com as versões galinha, carne,
costela e picanha, entre outras.

Produto & Consumo

Nesta Páscoa, mais
uma vez a
qualidade dos

produtos Top Cau vai fazer
a diferença. É que a
empresa, fundada em 1994,
na Capital, caprichou no
lançamento de novos
personagens, especialmente
desenvolvidos para esta
data.

Com fábrica situada na rua
Silva Teles, 821, no Pari, a
Top Cau reabriu sua loja para
bem atender a todos, na
avenida Carlos de Campos,
390. Na foto, os atendentes
Micheli, Valdir e Angélica
exibem os saborosos ovos de
páscoa.

Mais informações
no fone 2172-3500.

Foto: Acacio Nascimento


