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Bairro essencial da moda, o Bom Retiro
comemora dia 10 de outubro, 122 anos
de história. Atualmente com 1.200 lojas

recebendo 70.000 visitantes por dia, o bairro
exalta a performance das mais renomadas grifes.

Daqui, fazemos nossa parte, realçando a loja
Claudia Blanco Collection, da rua José Paulino,
917, com o seu mais lindo lançamento Moda
Gestante.

Fonte: Texto & Imagem
((((( 5571-5414  Fabiana Scaramella.

Claudia Blanco
brinda o Bom Retiro

Foi um enorme sucesso o
1º Desfile Brás Moda,
ocorrido dias 26 de 27

de setembro últimos em uma
passarela montada na rua Joli,
em frente do número 592. Por
ali desfilaram artistas, como
Márcio Garcia, Danielle Winitis,
Luiza Mell, Ellen Rocche,
Amanda Françoso, Humberto
Martins, Carla Perez, entre
outros. E marcaram presença
várias grifes, entre elas Sawari,
Fatal, Biotipo, Mix, Questão
d’Estilo, Dª Moça, VGI, e outras.
A Associação de Lojistas do Brás
– ALOBRÁS apoiou o evento.

Brás Moda agita rua Joli

Ela é modelo da Sawary Brás e
foi super aplaudida no desfile.

Carla Perez deu um show de
passarela com a grife da Sawary Brás.

Segundo Valquirio Cabral Júnior, diretor
comercial da Lupo, a meia calça
“Risca de Giz” – confeccionada em

fio 70 nas cores preto e marrom com listras
brancas bem fininhas – foi desenvolvida para
mulheres que querem dar um toque clássico
às produções do dia a dia. Com inspiração
vintage – que resgata peças originais de
décadas passadas – a “Risca de Giz”
acompanha mulheres de todas as idades e
ficam lindas com escarpins ou botas longas.
Apesar de clássica, fica imbatível com saia-
lápis (inspirada na década de 50), terninhos,
taillers, casacos acinturados e acompanha
muitíssimo bem produções streetwear, a base
de jeans, incluindo aí as bermudas “vedetes”
da estação, jaquetas ou saias. Já a “Opaca 5/
8 Drapeada”, foi desenvolvida para atender à
moçadinha fashion que não abre mão de um
acessório de moda cheio de graça. Com
influência da moda dos anos 80, a “Opaca 5/
8 Drapeada” da Lupo é uma meia com
comprimento um pouco acima do joelho,
ideal para usar com botas de todos os
comprimentos e minissaias.

Em 1890 Joseph Willian Foster, um corredor da Inglaterra desenvolveu
o primeiro par de tênis para atletismo com “travas” spike. Durante os
cinco anos seguintes, o mesmo Joseph realizou melhorias nos
primeiros tênis fabricados manualmente, vendendo para os
principais corredores internacionais.

Em 1958, depois da morte de seu fundador, dois
de seus netos começaram uma nova empresa
que veio a ser conhecida como Reebok  -
nome de uma gazela africana muito veloz –
mais de meio século depois, com o mesmo
nome e já americana, a Reebok virou mania
entre os melhores atletas do mundo.

A Reebok está no Brasil desde 1994, desenvolvendo, produzindo e
vendendo produtos para a América Latina, em alta tecnologia aprovada pela Reebok Internacional.
(www.reebok.com.br) – Jundiaí-SP - (Fonte: Estilo e Ar te ((((( 3051-7585).

Conheça melhor  o seu tênis

Lupo faz sucesso com
Risca de Giz e Opaca

INGREDIENTES (MASSA)

½ kg de farinha de trigo
50 g de fermento para pão
1 colher de (sopa) rasa de açúcar
1 colher de (sopa) rasa de sal
½ copo tipo (americano) de óleo
½ copo tipo (americano) de água morna

MODO DE PREPARO

Desmanche o fermento no açúcar, coloque
a água morna, o óleo e o sal. Misture bem,
depois vá colocando a farinha, até dar o
ponto de deixe-a crescer até dobrar de
volume.

INGREDIENTES (RECHEIO)

100 g de mussarela (cortada em
quadrados)

2 tomate picados
orégano à gosto, pimenta dedo de moça à

gosto, sal e azeite também a gosto
1 xícara de (chá) de azeitonas verdes
2 ou 3 ovos cozidos

MODO DE FAZER (RECHEIO)

Misture tudo e tempere. Depois que a massa
estiver pronta, pegue porções, coloque o recheio,
feche-a com um garfo (igual a um pastel) e frite
o óleo bem quente.

Rendimento: de 20 a 30 fogazzas.
Tempo de preparo: 2 horas e meia.

RECEITAS GOSTOSAS Filomena Pécora 3105-4813

FOGAZZA  ITALIANA
Há mais de 100 anos, as

quituteiras do Brasil sabem que
uma boa cozinha sem amido de
milho não existe. Responsável
pela praticidade no preparo de
bolos, mingaus, pudins, pavês,
entre muitos outros. No
Nordeste, é mais utilizado na
alimentação infantil e no Sul/
Sudeste na produção de doces e
salgados. (Fonte: Intermeio Comunicações)

((((( 3284-0696

Um pouco sobre o
amido de milho

Fonte: Agile  - Marilda Carvalho ((((( 5055-7499
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