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Senai Brás inaugura Sala Finder
Eduardo Cedeño Martellotta

F

oi dia 27 de março último no Senai Brás
Roberto Simonsen. A Sala Finder de
Automação Residencial é uma
parceria da escola com a Finder, fabricante
italiana de relês e temporizadores, há nove anos
no mercado brasileiro.

Trata-se de um novo conceito em salas de
aula, desenvolvido durante nove meses, com
espaço inovador, composto por duas áreas
distintas (sala de aula e casa) que contempla
teoria e prática com o propósito de transmitir
conhecimento de forma simples e direta.

COMO É
A Sala Finder funciona da seguinte
maneira: pela teoria, a sala de aula é
composta por bancadas onde os
alunos se acomodam para assistirem
às aulas. O professor tem a
possibilidade de escolher que tipo de
aula quer ministrar: pode ser uma aula
convencional utilizando-se lousas ou
um vídeo, ou apresentação, com
projeção no telão, proporcionando
interação. A ala da casa simula dois
Henrique Filho apresentou a novidade dentro dos
José Juarez realçou a importância do complexo
ambientes de uma residência, sala
mais novos padrões do modernismo
de estar e jardim, decorados e com
sistemas de automação simples, permitindo
que o aluno ou visitante interaja e aprenda
não precisa se preocupar em clicar em vários
APLICAÇÕES
na prática como aplicar, instalar e controlar tais
Henrique Filho, docente do Senai Brás, botões até definir que tipo de ambiente e
equipamentos.
mostrou as diversas aplicações na Sala Finder, iluminação ele deseja criar para cada situação,
“O custo para pré-automatizar uma casa como comando de iluminação, sensor de seja aula, projeção ou demonstrações na casa.
é pouco, o importante é deixar ela pronta presença, cenários de iluminação, persianas Todo o espaço possui cenários com comandos
para receber uma automação”, explicou José automáticas, portão automático de entrada, pré-definidos que são acionados com um
Juarez Guerra, diretor comercial da Finder. circuito fechado de TV com câmeras IP e simples toque. São nove cenários e cada um é
“O usuário automatiza de acordo com o comando via Internet, sistema de áudio e vídeo comandado por um único botão, controle remoto
sonho e o tamanho do bolso dele. Cada um e home theater, irrigação automática de jardim, e até mesmo controle via Internet.
tem o nível de qualidade que precisa. Um desligamento centralizado, iluminação pela
O Senai Brás fica na rua Monsenhor
dedica mais para o lazer, outro para nova tecnologia de led, entre outras.
Andrade, 298. Outras informações
segurança, dando um exemplo”, completou.
pelo fone 3322-5000.
Mas o mais interessante é que o professor

Barbeiro italiano lembra Brás antigo

Filomena Pécora: 3105-4813
Apoio: Padaria 14 de Julho
CULINÁRIA PORTUGUESA
Bacalhau ao Brás

H

á 50 anos, o italiano Rocco
Laurenzana, 68 anos, faz o mesmo
caminho de SantoAmaro, onde mora,
até o bairro do Brás, mais precisamente à rua
Itapiraçaba, 130, onde é proprietário de um salão
de cabeleireiro e barbearia. Ele é oriundo da
região da Basilicata, ao sul da Itália, e conta que

mantém há quatro décadas a mesma clientela.
“Amigos meus de quarenta anos atrás ainda
me procuram”, diz. Rocco, que em maio vai
“tirar férias” e visitar seu torrão natal, como
bom filho que ao lar retorna para matar
saudades. E vai levar o Jornal do Brás em sua
bagagem para a família.

Tudo para máquinas de costura

U

ma variedade de peças para
máquinas de costura pode ser
encontrada na Portal Máquinas de
Costura. Douglas José Borges é o sócioproprietário da loja, fundada há exatos três anos,
por ele e um tio – já falecido. Ela também é
especializada em compra e venda de máquinas
novas e usadas, atendendo todo o Brasil. “Aqui
no Brás, o forte são as confecções grandes,
inclusive as de bolivianos”, explica ele. “Temos
mais de 5 mil itens de peças”, diz Douglas,
acrescentando que trabalha com as marcas mais
conceituadas do mercado, entre elas Singer,
Brother, Gemsy, Siruba e Lumaq.
DIFERENCIAIS
Agora o local conta com delivery, no
atacado e varejo. “É uma novidade no

Entregamos
os Pedidos

Comércio de Embalagens

Ingredientes
500 g de bacalhau dessalgado e desfiado
5 batatas médias raladas no ralo grosso
6 colheres de (sopa) de azeite de oliva
2 dentes de alho amassados
2 cebolas grandes cortadas em rodelas finas
6 ovos inteiros
2 colheres de (sopa) de salsa e cebolinha picadas
Sal e pimenta-do-reino ou pimenta
Dedo de moça a gosto
Azeitonas pretas a gosto
Óleo para fritar
MODO DE FAZER
1 – Lave o bacalhau, coloque-o em uma tigela e cubra-o com água fria, deixando-o de molho por 24
horas, trocando a água de vez em quando, para eliminar o sal. No dia seguinte, escorra-o, retire a pele e
as espinhas. Desfie-o e reserve.
2 – Coloque bastante óleo em uma panela e, assim que estiver bem quente, frite as batatas, aos
poucos, até ficar dourada. Depois, retire-as com uma escumadeira e deixe-as escorrer sobre papel
absorvente.
3 – Em outra panela, aqueça o azeite de oliva e refogue, em fogo baixo, os alhos e as cebolas, até dourar.
Acrescente o bacalhau desfiado e deixe cozinhar por 10 minutos, mexendo sempre. Retire e reserve.
4 – À parte, em uma tigela, bata os ovos com um pouco de sal e as pimentas, por 3 minutos, ou até
começar espumar. Despeje sobre o bacalhau e volte ao fogo. Deixe cozinhar, mexendo com um garfo, até
os ovos ficarem cremosos. Por último, misture as batatas fritas, a salsa e a cebolinha. Coloque em uma
travessa, distribua as azeitonas pretas e sirva.

Rendimento: 8 porções - Tempo de Preparo: 40 minutos - Grau de Dificuldade: Médio
Obs: Este saboroso prato é um clássico da culinária portuguesa.
Perfeito para ser servido em qualquer época do ano.

Trabalho com Arte
mercado, pelo qual o cliente compra sem sair
da confecção”, adianta ele.
Instalada em novo endereço, à avenida
Carlos de Campos, 147, fone 6692-1432, a
Portal Máquinas de Costura tem funcionários
com larga experiência no ramo, para bem
atender a todos.

E

le é Marcelo Xavier, mais conhecido por todos como Chapolim.
Chega todos os dias ao Brás – mora em hotel – e por volta das
6h30 começa a se maquiar sozinho na rua Bresser, onde fica a
Padaria Garoto. Depois de mais de duas horas, sai pelo bairro vendendo
amendoim e bolachas e garante o pão de cada dia.
Cada dia é uma fantasia diferente. Ora está vestido de Chapolim,
ora de Caveira, entre outras pitorescas. O fone para contato
de Chapolim é o 7230-4434.
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APARAS E SUCATAS

ATACADO E VAREJO

Papelão - Plástico - Ferro - Alumínio
Metal - Cobre - Perfilado - Latinha

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

RETIRAMOS NO LOCAL

Rua Carlos Botelho, 63/67
( 6692-0079 - Fax: 6693-4685
www.fardopel.com.br
Confiamos
em Deus
38 Anos de Tradição

Pinte sua loja
com Selfcolor
Oferta : Balde de 9 litros Látex R$ 20,00

R. Carlos de Campos, 283/289

(
(

6090-4863 / 6090-4864
6090-4865 / 6090-4866
6198-2961 (TP)

Rua Luiz Pacheco, 260

( 3311-9584 - 3313-6137
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Alta Qualidade em Alimentação
Atendimento 1ª Classe

ALMOÇO POR PESO
Rua Emídio Piedade, 106

( 6618-5927

