Bril Cosmeé
ticos patrocina Miss ABCD 2012
é
Evento acontece no dia 29 de outubro, em São Caetano do Sul
Há sete anos a Ecologie apoia o concurso Miss ABCD. Mantendo a tradição,
este ano o concurso terá como um dos seus apoiadores a Bril Cosmé
ticos, a
mais nova empresa de cosméticos nacional que nasceu a partir da aquisição
de 75% da marca Ecologie.
Segundo Neusa Armstrong, Diretora Comercial da Bril Cosméticos, ser parceira
de ações desenvolvidas no ABCD é prestigiar o local em que a marca se
desenvolveu: “A Ecologie, que nasceu em São Caetano, sempre valorizou as
ações da região em que cresceu. A Bril Cosméticos, hoje em São Bernardo, irá
manter esses princípios e patrocinar a maior expressão de beleza feminina da
região, o Concurso de Miss ABCD”, afirmou.
As 40 candidatas que concorrem ao título de garota mais bonita da região
ganharão da Bril Cosméticos seus penteados durante o concurso e kits de
produtos.
As candidatas representam as sete cidades da região do ABCD: Santo André,
São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra. Segundo a organização do evento, ao todo foram
1.383 inscritas, das quais 40 foram selecionadas. A votação será feita por um
corpo de jurados que vai eleger 20 finalistas. A 21ª será decidida pelo público,
que vota na candidata preferida pela internet.
A Miss ABCD de 2011, Caroline Santiago, de São Bernardo, está pronta para
passar a coroa após um ano de reinado participando de eventos e ações
sociais na região. “A vencedora vira uma celebridade no ABCD”, conta uma
das coordenadoras do concurso, Luciana Sola, da Agência Lúmega.
As regras para competir no Miss ABCD são tão rígidas quanto os concursos de
miss nas esferas estadual e nacional. As candidatas não podem ser casadas,
ter filhos e muito menos ter feito fotos sensuais.
Serviço:
MISS ABCD
DATA: 29/10/11
LOCAL: Teatro Paulo Machado de Carvalho – São Caetano do Sul – SP
Endereço: Al. Cd. de Porto Alegre, 840 - Sta Maria
HORARIO: A partir das 14h

Sobre a Bril Cosmé
ticos
A Bril Cosméticos, empresa recém criada, é detentora das marcas Ecologie
(Fios, Face, Corpo e Homem), Natural Pro, Aquatress e Raízes, todas da
antiga Ecologie Cosméticos.
Ela chega ao mercado mantendo a qualidade superior dos produtos da antiga
Ecologie Cosméticos, bem como os investimentos em processos de produção,
produtos e uma gestão socialmente responsável para minimizar os impactos
ambientais.
O catálogo da Bril Cosméticos conta hoje com mais de 140 itens para cuidados
dos cabelos, corpo e face de homens e mulheres. A expectativa da empresa é
dobrar a quantidade de produtos em seu portfólio já no início de 2012.
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