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Editorial

Por que os moradores da Mooca 
são bairristas? Por que defendem 

com unhas e dentes o lugar onde vi-
vem e declaram seu amor ao bairro 
pelos quatro cantos do mundo?
Esta edição de Natal da Bella 
Mooca responde essas e outras 
questões. Como? 
Para começar, apresenta o perfil 
de uma figura exem-
plar, amada por todas as 
crianças do bairro: To-
ninho Gusman, o nosso 
Papai Noel do Bem. Um 
comerciante que larga 
tudo nesta época do ano 
para entregar presen-
tes em creches, escolas, 
hospitais e favelas. Faz esse traba-
lho há 13 anos de maneira  anônima 
e voluntária.
Para os mooquenses, também é 
motivo de orgulho saber que a 
antiga hospedaria dos imigrantes 
acolhe, por dia, 1.200 homens em 
situação de rua. Lá, eles são trata-
dos com respeito, dignidade e ga-
nham a oportunidade de reintegra-
ção à sociedade.

Confira também que o Progra-
ma Jovem Empreendedor, do SE-
BRAE, foi adotado por duas esco-
las da região. Com isso, os alunos 
do Ensino Fundamental aprende-
ram a desenvolver habilidades que 
poderão ser decisivas em seu futuro 
profissional. Recomendo também 
acompanhar a entrevista com 

Ozires Silva, um em-
preendedor nato. Veja 
também, em primeira 
mão, que a Di Cunto 
ganha nova direção.  
Depois que concluir a 
leitura, tenho certeza 
que você também vai 
concordar que a Moo-

ca é diferente, é singular. Por 
que? Porque a Mooca é a Mooca, 
Bello! Ou Bella Mooca...

PS: Em nome da equipe da Bella 
Mooca, desejamos à todos os leitores, 
anunciantes, parceiros e amigos um 
Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
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Expediente

Ailton Fernandes,
Editor da revista Bella Mooca

Espaço do leitorBairrista, sim, com muito orgulho!

Eu
Mooca

Há muito a Mooca merecia uma revista 
como essa: conteúdo interessante, edi-
ção primorosa, bonita, chamativa, com 
muita qualidade. Enfim,  desejo-lhe su-
cesso, quero ler a Bella Mooca por mui-
tos e muitos anos!

Para falar com a gente
As correspondências para a Bella Mooca 

devem ser enviadas para Ailton Fernandes, 

editor da revista, no email ailton@revistabella.
com.br e trazer o nome completo, assinatura, 

número da cédula de identidade e o telefone 

do autor. Por motivo de espaço, poderão ser 

publicadas resumidamente.

Rogerio Carvalho Costa, analista de 
sistema

Manoel Jorge Dias, engenheiro

Debora Gonçalves, jornalista e
escritora

Parabéns, matérias de excelente qualida-
de. A capa é de uma felicidade extraordi-
nária. A matéria “missão nobre” sobre a 
Nova 4E é comovente.

Bella Iniciativa, a Mooca estava preci-
sando de uma revista que mostrasse 
o nosso bairro.

Impressão: Gráfica Serrano Tiragem: 10.000 exemplares
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Boa oportunidade para quem 
deseja adquirir um título do 

Clube Atlético Juventus e curtir 
neste verão as piscinas de seu 
parque aquático: o clube colo-
cou à venda 500 títulos da cate-
goria Patrimonial Remido – Fa-
miliar ao custo de R$ 7 mil em 
sete parcelas ou R$ 6.300,00 à 

Nova pista de skate 

Corra, meu!  

A Subprefeitura da Mooca inaugu-
rou uma moderna pista para es-

portes radicais no Clube Escola Moo-
ca. O espaço, ideal para a prática de 
skate, patins, Cross e Hardcore Sitting 
(cadeira de roda), conta com diversos 
obstáculos sugeridos por praticantes do 
esporte.  Outro detalhe: foi construído 
um Bowl (espécie de piscina) com 267 
m² e uma área da modalidade street, 
que simula situações encontradas em 
ruas, como rampas, corrimões, esca-
das, entre outras. O complexo (1.150 
m²) contará ainda com obstáculos 
como Quarter, Savana com Gap, HIP 
45º e Caixotes. A pista é protegida por 
um guarda-corpo metálico. A Subpre-
feitura doou o equipamento ao Clube 
Escola que se responsabilizará pelas 
normas para utilização do novo espaço.

O grupo de corredores Corra Meu 
(alusão à expressão “Orra Meu”, 
muito comum entre os moradores 
da Mooca), existe há seis anos, é 
formado por 40 atletas e se encon-
tram aos domingos e feriados, às 
7h30, na Avenida Paes de Barros 

Campanha atrai
novos associados

vista. A contratação deve ser 
feita diretamente com a dire-
toria executiva. O presidente 
Domingos Sanches anunciou 
também que a equipe de futebol 
profissional que vai disputar o 
Campeonato Paulista da Série 
B tem um novo patrocinador: a 
Super Bolla, de Goiânia.

Bellas Notas

esquina com a rua Juventus. De 
lá, sai pelas ruas do bairro. Alguns 
de seus integrantes já participaram 
das maratonas de Chicago (EUA), 
Deserto do Atacama (Chile), do 
Rio de Janeiro e da São Silvestre, 
entre outras.
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Por que a Mooca é bella?

“A Mooca é bela pela sua histó-
ria. Com a construção de prédios 
e mais prédios no lugar das fábri-
cas e a população crescendo, os 
novos moradores são recebidos 
sempre com sorriso, atenção e 
auxílio se necessário, deixan-
do-os à vontade. Como dizem, 
somos a pequena república da 
Mooca dentro da maior cidade da 
América do Sul.”

Euclydes Barbulho
Escritor e autor do livro Mooca 
450 Anos

Bella Mooca | Curiosidades

Esta foto foi enviada por Rogério 
Carvalho Costa, analista de siste-

ma e morador da Mooca. A imagem 
do Cristo tem mais de 100 anos e fi-

“Eu nasci na Mooca e sempre morei 
na Mooca. Então, é fácil falar da Moo-
ca. A Mooca é bella por várias coisas. 
Gosto de assistir aos jogos do Juventus 
na rua Javari, do Bar do Giba. Também 
gosto de caminhar na praça que fica 
atrás do Mc Donald’s (Praça Viscon-
de de Souza Fontes). Por incrível que 
pareça, sempre que viajo para outros 
países, encontro pessoas que falam da 
Mooca com orgulho e saudade”. 

Ari Sanches
Cantor de música italiana 

“A Mooca é bella porque existe 
companheirismo e amizade entre os 
moradores. São pessoas que amam 
o bairro e lutam por melhores condi-
ções de vida. Conhecem seus direitos 
e deveres. Eu gosto de muitos luga-
res, por exemplo, Teatro Arthur Aze-
vedo e da Praça Visconde de Souza 
Fontes (atrás do McDonald’s). É um 
espaço de convivência muito bem 
cuidado pelos próprios moradores”.

Ana Maria Pantaleão
Presidente do CONSEG (Conselho 
Comunitário de Segurança da Mooca)

cava no Cotonifício Rodolfo Crespi. 
Hoje, ela encontra-se em uma capela 
na Rua Javari, ao lado da entrada do 
supermercado Extra. 

Personalidades

Com esta foto, Rogério está partici-
pando da promoção Por que a Mooca 
é bella?  Faça como ele: envie uma foto 
para a redação da revista Bella Mooca. 
O autor da melhor foto, a mais criativa, 
vai ganhar um jantar para duas pessoas 
em um restaurante do bairro. 
As fotos (com resolução de pelo 
menos 300 DPI) devem ser en-
caminhadas diretamente ao edi-
tor Ailton Fernandes, no email 
edi tor@revis tabe l la .com.br  
Desta forma, automaticamente 
transfere os direitos autorais das 
referidas imagens para a revista. 
Vamos lá, participe porque, afi-
nal, a Mooca é bella!

6



Bella Mooca | Curiosidades

... está em constante transforma-
ção: sofisticados empreendimen-
tos imobiliários ocupam o espaço 
das fábricas e galpões industriais. 
Todos os dias chegam novos mora-
dores atraídos pela sua localização 
privilegiada, mobilidade urbana e 
qualidade de vida. Gastronomia: 
as pizzarias continuam dando as 
cartas. Mas ganhou a companhia 

de novos restaurantes, hambur-
guerias e chopperias. A inaugura-
ção do Parque Sabesp Mooca Ra-
dialista Fiori Gigliotti, há dois anos, 
aumentou ainda mais a autoestima 
dos moradores.
A segurança é outro item positivo 
do bairro. Segundo dados da Se-
cretaria da Segurança Pública do 
Estado, a Mooca registrou o menor 

número de roubos da cidade (466 
ocorrências) entre janeiro e agosto 
deste ano. “Um vizinho conhece o 
vizinho do lado ou da frente. Quan-
do notam uma movimentação estra-
nha, chamam a Polícia. Outro fator 
é o excelente entrosamento entre a 
Polícia Civil e a Polícia Militar” ex-
plica Ricardo Salvatore, delegado-
titular do 57º Distrito Policial.

A Mooca é bella porque...
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Parque Sabesp Sofisticados empreendimentos na Mooca



Bella Mooca | Mooca viva

O Conpresp (órgão municipal do patrimônio históri-
co de São Paulo) aprovou o tombamento da Cerve-
jaria Antarctica, na Mooca. A área, hoje degradada, 
deverá virar um polo cultural caso saia do papel a 
Operação Urbana Bairros do Tamanduateí, que pre-
tende revitalizar a região da Avenida do Estado.

A partir de relatos de imigrantes e de documentos preservados pelo Museu da 
Imigração, nasceu a série de espetáculos “Pequenas Histórias – seis fragmentos 
teatrais sobre a Hospedaria de Imigrantes”. O projeto, desenvolvido pelo ator e 
diretor italiano Alvise Camozzi (foto), reuniu seis breves monólogos, encenados 
em diferentes ambientes do Museu. 

Cinquenta anos depois, esse grupo de senhores se reuniu na Panificadora 
Cepam. Aproveitaram o encontro para recordar os tempos do glorioso Pal-
merinha da Mooca, time de várzea dos anos 50 e 60 e do X Ases do ARCA – 
Associação Recreativa e Cultural Antárctica, antigo clube da companhia. Entre 
eles, Oswaldo Torres, o conhecido “Pinduca”, corneteiro-mór da turma, que 
veio da Baixada Santista especialmente para rever os antigos companheiros.

A comunidade lituana comemorou 90 anos da imigração no Brasil 
com um festival que misturou cultura e história no Memorial do Imi-
grante. Na extensa programação, destaque para apresentações de 
músicas, danças típicas e concerto do Jazz Trio. Uma exposição com 
painéis, objetos e acervos pessoais prossegue até o próximo dia 22 
de dezembro. A entrada é franca. www.museudaimigracao.org.br

Memória Viva!

Hospedaria de Imigrantes

Cervejaria Antárctica 

Encontro memorável

90 anos de Brasil

Foto: Gabriel Romio

Foto: Thâmara Malfatti

Retratos da Mooca de todos os tempos
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O maior centro gastronômico da
cidade está preparado para as festas 

Há 48 anos na Vila Prudente 
surgia a Cepam que se tornou  

o maior centro gastronômico de 
São Paulo. Para se ter uma ideia do 
seu gigantismo, a Cepam tornou-se 
uma megapadaria. Afinal, reúne - 
no mesmo endereço - padaria, con-
feitaria, lanchonete, restaurante, 
pizzaria, churrascaria, rotisseria, 
doceira, adega e loja de conveni-
ência. Ocupa uma área de 2.300m², 
tem quatro estacionamentos pró-
prios (com manobristas), oferece 
mais de cinco mil itens e mais de 
100 opções no bufê 5 Estrelas em 
seu café da manhã. 
Já o restaurante tem capacida-
de para atender simultaneamente 
mais de 500 pessoas sentadas. 

A Cepam promove uma maratona 
gastronômica para atender pedidos 
para Ceia de Natal e Réveillon de 
seus clientes espalhados pela cidade. 
Ao mesmo tempo, prepara-se para re-

Bella Mooca | Gastronomia

Cepam – reúna os amigos, faça suas encomendas, 
compre seus panettones. Num só lugar, com todo 
conforto e economia.

Ceias de Natal e Réveillon

Lojão Village 

Dicas para a ceia
1. Adote o serviço de bufê à americana. As-
sim, todos ficam à vontade e podem se servir 
em uma mesa central, na qual os pratos sal-
gados estão dispostos.
2. As sobremesas devem permanecer em 
uma segunda mesa. Pratos, talheres e guar-
danapos ficam na mesa dos convidados ou 
em uma outra, à parte. Se possível, prepare 
uma mesa separada para as crianças.
3. Por tradição, a ceia é servida à meia-
noite, mas nada impede que você mude o 
horário ou ainda conte com uma mesa de 
petiscos com frios, frutas secas e frutas.
4. Sirva algumas opções de bebidas alcoó-
licas: champanhe, vinho e cerveja, além de 
refrigerante, suco e água (gaseificada e na-
tural). Leve em conta o consumo de 500 ml 
por convidado (refrigerante e/ou suco) para 
definir a quantidade a ser adquirida.
5. Pratos quentes: calcule cerca de 550 gra-
mas por pessoa. Dois perus de 5 kg cada 
um, servem, por exemplo, 24 pessoas.
6. Decore sua casa com motivos de Natal, 
sem esquecer-se de uma grande árvore para 
acomodar os presentes.

ceber grupos de funcionários de em-
presas para as tradicionais festas de 
confraternização e entrega do ‘Amigo 
Secreto’ e destaca algumas especiali-
dades como a Cebola Gigante Austra-
liana empanada com molho picante e 
a Costelinha de porco grelhada com 
molho especial.
Montou um cardápio especial com Peru, 
Pernil, Cabrito e carnes exóticas, além 
de saladas, acompanhamentos de diver-
sos tipos, doces, sobremesas diet e light, 
vinhos importados e cervejas gourmet.
Lançou uma versão beta de um aplicati-
vo com todos os itens do cardápio  e no 
site há uma versão completa do Cardá-
pio de Natal Cepam. 

Instalado em um dos estacionamen-
tos, o lojão oferece a linha completa 
de panettones Village. O consumidor 
encontrará também os panettones de 
2 quilos (frutas cristalizadas e gotas 
de chocolate) em embalagem espe-
cial para presente, além dos sabores 
exclusivos só disponíveis no lojão. 
Têm dezenas de opções de cestas de 
Natal, brinquedos, bebidas e alimen-
tos importados.

Serviço:
Panificadora Cepam
Rua Ibitirama, 1.409
4 estacionamentos com manobristas
Encomendas: Fone 2341.6644
www.cepam.com.br



SP
ENSINO DE QUALIDADE. EDUCAÇÃO QUE PERMANECE.

O Colégio Santa Catarina tem 89 anos de história na Mooca.
Nosso ensino de qualidade prepara os alunos, desde cedo, 

para os desafios da vida.

No dia 10 de dezembro, das 9h às 12h, estaremos de portas 
abertas para recebê-lo. Venha nos fazer uma visita!

Rua da Mooca, 3758 - Mooca - (11) 2076-9999
santacatarina-sp.com.br  -              santacatarinasp

MATRÍCULAS ABERTAS

CURSOS:
Educação Infantil - Ensino Fundamental - Ensino Médio

Período Integral - Extracurriculares
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h.



Bella Mooca | Gastronomia

A Di Cunto troca de mãos: sai 
Reinaldo Di Cunto (quarta ge-

ração) e entra o empresário Fran-
cesco Paolo Lo Schiavo na direção 
geral. Paolo é sobrinho da dona 
Ermelinda Lo Schiavo Di Cunto, 
fundadora - há 81 anos - de um dos 
principais símbolos da gastronomia 
da Mooca. A nova gestão assume 
também outras três unidades no 
Shopping Mooca Plaza, Tatuapé e 
Itaim-Bibi, mantendo no negócio 
herdeiros remanescentes da famí-
lia. Os valores da negociação não 
foram revelados. 

A nova direção da Di Cunto está 
promovendo uma reforma com-
pleta na tradicional confeitaria e 
rotisseria. Por exemplo: foram im-
portados novos equipamentos da 
Europa; contratados profissionais 

experientes como o franco-italiano 
Gianni Nasso (chef de cozinha); e 
o italiano Matteo Trapanese (chef 
da confeitaria), lançados novos sa-
bores de panettones como Gianduia 
(chocolate e avelã) e Marrom-Glacê 
(castanha e nozes), além de tranças 
com nozes e chocolate, com maté-
ria prima importada. No cardápio, 
permanecem a famosa sfogliatella 
de ricota e frutas cristalizadas e o 
delicioso cannoli.

Quem passa pelos corredores in-
ternos do estabelecimento da rua 
Borges de Figueiredo vai notar 
que a área de produção de doces e 
salgados está sendo ampliada, ins-
talados novos fornos, áreas clima-
tizadas e novas vitrines. Os pisos e 
azulejos de vários ambientes tam-
bém foram trocados.

Di Cunto ganha nova direção
Sobrinho da família promete resgatar a tradição da famosa confeitaria

“Estamos construindo uma nova 
Di Cunto, mas sem perder a qua-
lidade do processo de fabricação, 
os valores tradicionais e a marca 
que é conhecida e querida de to-
dos os paulistanos”, frisou Paolo 
enquanto acompanhava a saída de 
mais uma fornada de panettones. O 
produto pode ser encontrado tam-
bém nas redes de supermercados 
St. Marchê, Pão de Açúcar e Casa 
Santa Luzia, por exemplo. “Nossa 
previsão é produzir 100 mil quilos 
para as festas de Natal e fim de 
ano”, concluiu.

Serviço

Di Cunto
Tel.: 2081-7100
www.dicunto.com.br 

Paolo Lo Schiavo, novo comandante
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Conheça a nova loja

/Vera Daniel Moda Feminina www.veradaniel.com.br

Desejamos aos nossos Clientes 
Feliz Natal e Um ano Novo 
Repleto de felicidades

LOJA 01

R. Pinheiro Guimarães, 336
Jardim Avelino
tel.: 11 2061.5046
     11 9.5906.3450

LOJA 02

Mooca Plaza Shopping
Mooca
tel.: 11 3548.4878
     11 9.4896.6708

Em dois endereços
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Não existe um peixe chamado 
bacalhau. Bacalhau é apenas 

o processo de salga e secagem para 
a conservação do peixe. Esse pro-
cesso já era conhecido dos fenícios 
que navegavam pelo Mediterrâneo 
na Antiguidade. Com o passar do 
tempo, descobriu-se que os peixes 
que mais se destacavam ao processo 

eram Gadus Morhua, Ling, Saithe 
e Zarbo. O holandês Yapes Ypess é 
considerado “pai do bacalhau”, pois 
foi quem criou a primeira indústria 
de transformação em seu país. Já a 
nação portuguesa consagrou o baca-
lhau em sua culinária. Na Itália, per-
tence à  dieta mediterrânea e integra 
os costumes dos brasileiros. 

Bacalhau não é peixe!

Bacalhau frito a Gianni Nasso
Por Gianni Nasso, Chef da Di Cunto

(Prato especial para Ceia de Natal)

Ingredientes (6 pessoas)

Mix Temperado

Para a crosta do bacalhau

1,6kg de lombo de bacalhau Gadus 

Morhua bem dessalgado

1kg de batatas cortadas 

1 pimentão graúdo amarelo

1 pimentão graúdo vermelho

4 cebolas brancas cortadas em rodelas

200g de ervilhas tortas

8 dentes de alho

24 azeitonas pretas sem caroço

24 tomates cereja

60g. de folhas de alecrim

200ml. azeite extra virgem

60g. de alho picado

Sal e pimenta do reino a gosto

Picar alho, adicionar azeite, as folhas de 

alecrim e refogar por 3 minutos e reservar.

200g. de semolina

500ml. de água

50ml. de mix tempero

300g. de semolina para empanar

1 - Retirar delicadamente todas as es-

pinhas do bacalhau

2 - Cortar em 12 pedaços, lavar e se-

car e reservar.

3 - Cortar as batatas e cozinhar ao ponto

4 - Cozinhar os pimentões em água 

fervida e deixá-los firme. Retirar a 

pele. Cortar em tiras e reservar.

5 - Refogar as cebolas em azei-

te temperado com mix tempero e 

salgar levemente.

6 - Refogar as ervilhas tortas em azeite 

levemente e rapidamente reservar.

Obs:
Utilizar pouco sal. O bacalhau gostoso 
tem que ser levemente salgado. 
Tenha cuidado também para não 
salgar demais os ingredientes. 

Modo de preparar
Numa frigideira com abundante azei-
te, refogar as cebolas e deixá-las cro-
cantes, salgar levemente e reservar. 
Na mesma frigideira, refogar rapida-
mente as batatas, os pimentões e as 
azeitonas. Salgar levemente.

Fritando o peixe
Verter a água na semolina e fazer 
uma massa fluída. Adicionar o azeite 
e parte do alho picado em alecrim. 
Não salgar, misturar bem, molhar os 
quatro lados de cada peixe, passar o 
peixe na farinha de semolina e fritar a 
fogo baixo até que fique bem doura-
do e cozido.

Montagem do prato
Numa travessa, colocar o bacalhau fri-
to e quente. Temperar com a mistura 

de azeite, alho e alecrim. Do 
lado, adicionar 

as batatas e as 
cebolas. De-

corar com as 
aze i tonas , 
p imentões 
e as ervilhas 
tortas e os 
tomates.

Bella Mooca | Gastronomia
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O Colégio Civitatis e o Instituto de Educação Cruz de Malta promovem, todos 

os anos, a Feira do Jovem Empreendedor. Com a iniciativa, que tem o apoio 

do SEBRAE-SP, os alunos dão um passo à frente visando seu futuro profissional.  

Afinal, o evento estimula autonomia, criatividade, senso crítico, conceitos 

sobre gestão e valoriza o trabalho em equipe. É que, hoje, interessa muito mais 

aprender sobre assuntos que estejam mais próximos de seus planos futuros do 

que simplesmente decorar fórmulas ou saber se aquilo que está certo ou errado. 

Assim, você vai ver nas páginas seguintes:

- Escola de Empreendedores
- Educadores orientam na escolha da nova escola de seus filhos 

- Entrevista com Ozires Silva, um empreendedor nato
- Empreender: saída para driblar a crise

*Mais vale o que se aprende
que o que te ensinam

*Mais vale o que se aprende
que o que te ensinam

*Título da biografia do publicitário Alex Periscinoto

Bella Mooca |Especial
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Bella Mooca | Especial

A 14ª edição da Feira do Jovem 
Empreendedor - do Colégio Ci-

vitatis - reuniu alunos do 2º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental divididos 
em quatro setores: mundo das balas, 
brinquedos, praticando a natureza e 
papelaria na área central do ginásio 
de esportes. As laterais foram cedi-
das aos pais de alunos e ex-alunos 
para a comercialização de artesana-
tos, perfumes, doces, salgados, pães 
especiais, entre outros produtos.
Durante a apresentação, os alu-
nos colocaram em prática diver-
sos conceitos aprendidos em sala 
de aula: produção de produtos, 
preços, custos, lucros, clientela, 
marketing e vendas.” A cada ano 
que passa, nós aprofundamos os 
conceitos e notamos que as crian-

ças valorizam cada vez mais esse 
trabalho” comenta Maria Jacira Li-
berato, coordenadora pedagógica, 
acrescentando que as equipes se 
revezaram, de hora em hora, para 
fazer a venda dos produtos. 
Em seguida, Jacira fez questão 
de apresentar o ex-aluno Rogé-
rio Picilli. Ele contou que co-
locou em prática conceitos de 
empreendedorismo para montar 
sua empresa, especializada em 
bolos e doces personalizados. 
Por exemplo: cookies, mine-
craft, mini cupcakes produzidos 
de maneira artesanal. “Para abrir 
meu negócio, foi fundamental 
tudo que aprendi aqui”, frisou 
enquanto tratava de repor produ-
tos na improvisada prateleira.

Alunos e ex-alunos

Pensar fora da caixa’, ter iniciativa, comprometimento, espírito crítico e valorizar o trabalho em equipe. Estes foram os principais 
objetivos do Colégio Civitatis e do Instituto de Educação Cruz de Malta com a realização da Feira do Pequeno Empreendedor

Escola de
Foto: Sérgio Ribeiro de Barros
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Maria Jacira, coordenadora pedagógica
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Leila Romero, Alessandra Parisi, Monica de 
Oliveira e Eduardo Crespo, coordenadores.

empreendedores

Bella Mooca | Especial

A Feira do Jovem Empreendedor 
proporcionou aos alunos do Cruz 

de Malta a oportunidade de colocar em 
prática conhecimen-
tos adquiridos ao lon-
go do ano nas aulas de 
Empreendedorismo. 
A escola montou pe-
quenas lojas, imitando 
um shopping, trans-
formadas em diversos 
modelos de negócios: 
venda de camisetas 
customizadas, ecopapelaria, alimenta-
ção, jogos, brinquedos e produtos de 
beleza, entre outros, boa parte deles 
produzidos a partir de matérias primas 
naturais.
A aluna Laureane Costa, 14 anos, cha-
mou atenção pela maneira como apre-
sentava e efetuava as vendas na loja de 

Shopping Center customização de camisetas. “Não é só 
vender. Aprendi que temos que calcular 
tudo certinho para obter lucros”, expli-
cou enquanto não perdia tempo de apre-
sentar o produto para mais uma mãe de 

aluno.
O lucro obtido pelas 
lojas foi dividido entre 
os estudantes. Mais de 
mil pessoas compare-
ceram ao evento. “Os 
alunos esbanjaram 
criatividade, mostra-
ram boa organização 
e espirito de equipe”, 

comentou Monica de Oliveira, uma das 
coordenadoras do evento, acrescentan-
do que o trabalho continuou depois da 
feira com balanço e pós-venda. “Foi um 
sucesso. Os pais acompanharam muito 
de perto o empenho e a dedicação dos 
filhos”, frisou Eduardo Crespo Dias, di-
retor jurídico da escola.

O Programa Jovens Empreendedo-
res, do SEBRAE-SP, treina e capa-
cita coordenadores pedagógicos e 
professores de escolas particulares e 
públicas do País. Com isso, estimula 
e dissemina a cultura empreendedora 
entre os estudantes. É gratuito. Tra-
balha soluções educacionais em duas 
frentes principais: desenvolvimento 
de competências empreendedoras e a 
possibilidade de inserção sustentada 
no mundo dos negócios. Para isso, 
utiliza atividades divertidas e lúdicas 
para ensinar conceitos de gestão, mon-
tar um negócio e trabalhar em equipe.
Ana Carolina de Oliveira, gerente do es-
critório regional do SEBRAE-SP, expli-
ca que o programa trabalha a iniciativa 
e conceitos de comportamento e gestão.  
Por exemplo: como calcular riscos, pla-
nejar o negócio e buscar informação. 
Ao mesmo tempo, apresenta planos de 
marketing e como efetuar a venda. 
“Nossa missão é transferir conhecimen-
to por meio de cursos de 40 horas para 
os professores”, destaca, acrescentando 
que conta atualmente com 10 escolas da 
Zona Leste desenvolvendo o programa.  
E conclui: 
“Dentro do curso, o aluno vivencia um 
negócio. Tem a possibilidade de mon-
tar e fazer dar certo. Incentiva a pensar 
fora da caixa”.

Transferir conhecimento

Pensar fora da caixa’, ter iniciativa, comprometimento, espírito crítico e valorizar o trabalho em equipe. Estes foram os principais 
objetivos do Colégio Civitatis e do Instituto de Educação Cruz de Malta com a realização da Feira do Pequeno Empreendedor
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Escola dos Filhos:
Especialistas ensinam o 
‘caminho das pedras’

A doutora em Educação pela USP 
e presidente do Laboratório de 

Educação www.labedu.org.br, Be-
atriz Cardoso, deu uma entrevista na 
rádio CBN na qual chama a atenção 
para que os pais escolham uma es-
cola que auxilie a criança a pensar 
sobre o seu próprio processo. “É 
importante trazer para o centro do 
processo educacional uma visão mais 
ampla do que simplesmente traba-
lhar aquilo que o aluno aprendeu ou 
não; o que é certo ou errado”, frisou, 
acrescentado que as crianças adoram 
quando são estimuladas a pensar e a 
trabalhar sua criatividade. 
A educadora destaca também que, ao fa-
zer uma entrevista para escolher a esco-
la, os pais devem avaliar se ela vai con-
tribuir para o desenvolvimento saudável 

de seu filho. Por 
exemplo: torná
-lo cada vez mais 
curioso, queren-
do sempre inves-
tigar sobre suas 
dúvidas, que goste de ir para escola, que 
tenha amigos. 
E concluiu:
“Um ambiente que valorize as crian-
ças trará bons resultados em diver-
sos campos da sua vida e vai refletir, 
inclusive, no desempenho da apren-
dizagem mais comum, como portu-
guês, matemática”, concluiu.

Já a educadora Priscila Fonse-
ca Cruz, presidente-executiva do 
Movimento Todos Pela Educação 
www.todospelaeducacao.org.br 

e mestre em Administração Pública 
(Harvard Kennedy School), diz que 
os pais devem trazer para dentro de 
casa as questões sobre as propostas 
de reforma do ensino médio apre-
sentada pelo governo federal:
 “Converse com seu filho sobre o 
que ele pensa e espera da escola. 
Quais são as suas críticas? Ele se 
informou sobre a reformulação? 
Quais áreas ele escolheria para a 
sua formação? Conversar sobre 
educação é uma excelente forma 
de se engajar pela melhora do en-
sino”, concluiu.

O que avaliar antes de escolher
Localização Número de alunos Infraestrutura

Particular ou pública Linha pedagógica Reforma

Se a escola ficar longe de casa, 
avalie os prós e contras; contabi-
lize as despesas com transporte e 
a alimentação.

Observe quantos alunos estão na 
mesma sala e quantos profissio-
nais estão disponíveis para tirar 
dúvidas.

Observe se a escola oferece cursos ex-
tracurriculares, quadras esportivas, ati-
vidades culturais, sala de informática, 
biblioteca, etc.

Se preferir optar pela particular, 
informe-se sobre descontos para 
irmãos e bolsas de estudos.

Busque escolas com método de 
ensino que esteja afinado com 
a personalidade e objetivos das 
crianças.

Avalie se a escola está a par das refor-
mas no Ensino Médio proposta pelo 
governo e se tem condições de implan-
tá-las caso a medida entre em vigor.

1 3 5

2 4 6

Bella Mooca | Especial



Lições de um 
notável
empreendedor
Atual reitor da Unimonte (San-

tos) e integrante do Conselho 
de Administração da Anima Educa-
ção - controladora da Universidade 
São Judas Tadeu -, Ozires Silva li-
derou a equipe que projetou, cons-
truiu o avião Bandeirante e criou a 
Embraer. Foi presidente da Petro-
bras e ministro da Infraestrutura 
(governo Collor). É autor, entre ou-
tros, do livro “Cartas a um Jovem 

P - Qual a principal lição para 
um jovem que deseja se tornar 
empreendedor?
R - Sonhar e acreditar que é possível 
atingir seu objetivo. Quando o estu-
dante escolhe um curso, ele já come-
ça a construir seu futuro. Foi assim 
que eu comecei minha vida. Por força 
do desenvolvimento do aeroclube na 
minha cidade (Bauru), conheci um 
alemão que nos convenceu de que 
era viável fabricar aviões no Brasil. 
Ele colocou que poderia ser uma boa 
oportunidade. Eu coloquei meu sonho 
nessa direção.

P - As escolas estão preparadas 
para trabalhar com jovens empre-
endedores?
R - As escolas podem ser um ponto de 
partida. Agora, a gente não deve olhar as 
coisas pelas oportunidades e soluções. 
Dificuldades vão existir sempre, mas te-
mos que gerenciar e superar, porque as 
coisas não nascem por acaso. Nascem 
por iniciativa de alguém.

P - Então, as escolas que promovem 

feiras do empreendedorismo estão 
no caminho certo?
R - Sem dúvida, estão no caminho 
certo. Agora, dependem das ações de 
marketing porque não é um evento só 
para os jovens. Os adultos também pre-
cisam acompanhar tudo de perto e criar 
as condições necessárias para o jovem 
empreender, crescer e aplicar tudo 
aquilo que aprenderam.

P - Os Estados Unidos criaram no 
Vale do Silício (Califórnia) um cen-
tro de excelência para jovens em-
preendedores. É possível pensar na 
implantação de algo parecido aqui 
na Mooca?
R - Para isso, os dirigentes precisam 
oferecer aos jovens o melhor nível pos-
sível de educação, criar as condições 
possíveis e ter a paciência necessária 
para eles criarem uma sociedade sabia 
quando se tornarem adultos. Os grandes 
líderes nasceram graças a um impulso 
da sociedade.

P - Mudando de assunto, qual sua 
opinião sobre a proposta de reforma 

do Ensino Médio feita pelo governo 
por meio de uma medida provisória?
R - Eu sou contra. Por que o Ministério 
da Educação deseja padronizar o ensino? 
E ainda por medida provisória! Na rea-
lidade, não deveria nem tentar aprovar.

P - Então, o senhor acha que a medi-
da não passa no Congresso?
R - Não sei, talvez até passe porque 
depende dos deputados.

P - O Museu da Aeronáutica sai 
do papel?
R - Estamos tentando trazer o Mu-
seu aqui para São Paulo, no Campo 
de Marte. A localização é excelente, 
mas estamos enfrentando problemas 
porque existe uma briga entre a Pre-
feitura e a FAB (Força Aérea Brasi-
leira) sobre quem é o dono do terreno. 
Estamos nesse impasse.

P - Então, não tem prazo definido 
para inauguração?
R - Eu costumo dizer que, no go-
verno, as decisões não são tomadas. 
Elas acontecem.

Empreendedor 
– Realize seu 
Sonho: Vale a 
Pena”. Nesta 
entrevista ex-
clusiva ao jor-
nalista Ailton 
Fernandes, edi-
tor da Bella Mooca, destaca que os 
grandes líderes nasceram graças a 
um impulso da sociedade e que as 

escolas são ponto de partida para 
os empreendedores. Acompanhe os 
trechos principais:

Entrevista | Ozires Silva

19



A bancária Neide Rosa, 50 anos, 
formada em Turismo, é um exem-

plo perfeito e acabado de quem decide 
tocar o próprio negócio depois de ficar 
fora do mercado de trabalho. Ela dei-
xou o Banco Itaú depois de 23 anos. 
Fez cursos no SEBRAE, visitou diver-
sas feiras e conheceu a Maria Brasilei-
ra, uma rede de franquias especializada 
na prestação de serviços de limpeza e 
cuidados especiais de condomínios e 
residenciais.  Gostou da proposta e cha-
mou uma amiga, Dayana Freire, que 
também estava desempregada. As duas 
resolveram apostar no negócio.
Investimento inicial: R$ 60 mil. Retor-

no estimado entre três e quatro anos.  O 
ponto de equilíbrio (faturamento mensal 
mínimo para cobrir custos) já foi atin-
gido. No entanto, lamentou que alguns 
prestadores de serviços  fecharam con-
tratos “por fora” e saíram da empresa. 
Por isso, agora, está incluindo uma 
cláusula para se defender dessa situação.  

“Por conta dessa prática, diminuímos de 
40 para 30 o número de prestadores de 
serviços”, explica a nova empresária, 
acrescentando que se mantém otimista 
quanto ao sucesso do negócio.
A Maria Brasileira conta com 150 
franqueados espalhados no País e ofe-
rece os seguintes serviços: diarista, 
passadeira, babá, motorista, cuidadora 
de idosos, jardineiro e faxineira. O re-
crutamento é feito por meio de anún-
cios cooperados. 
Neide Rosa explica que a contratação é 
feita depois de entrevista pessoal, análise 
de documentos, antecedentes pessoais e 
referências. Conta com uma equipe fixa 
de 25 pessoas que se apresentam unifor-
mizadas  para o trabalho. Os serviços 
mais procurados: diarista e passadeira. 

-- Como é feita a captação de 
clientes?
-- Nós fazemos panfletagens, visi-
tamos administradoras de condomí-
nio. Também recebemos indicação 
por meio do site e da mídia gerada 
pela franqueada. O boca-boca tam-
bém funciona – concluiu.

Por conta própria
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Maria Brasileira Limpeza e Cuidados 
sp.mooca@mariabrasileira.com.br 
Fone: 3796-1314

Serviço:

Empreender: saída para driblar a crise e o desemprego

Bella Mooca | Economia
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Entrevista | Economia

O Clube de Negócios, iniciativa 
da Associação Comercial de 

São Paulo - Distrital Mooca, nasce 
com uma proposta muito bem defi-
nida: alavancar negócios e fortalecer 
parcerias. Ao mesmo tempo, preten-
de estimular a troca de informações 
para melhorar a gestão e a capacita-
ção técnica de seus integrantes.  
O encontro contou com a adesão 
de 80 empresários da Mooca e Vila 
Prudente. O superintendente da As-
sociação, Francisco Antonio Pari-
si, comentou que este é o caminho 
ideal para driblar a crise e fomentar 
novos negócios: 
- Precisamos de informação qualifica-
da e novos parceiros para driblar as di-
ficuldades e crescer – frisou o dirigente.
Para Mauricio Boaretto, da Importa-

dora de Bebidas Montecatti, a união 
de forças entre os empresários da 
região vai ser boa para todo mundo. 
“A ideia é fantástica porque vamos 
desenvolver uma série de ações di-
recionadas para o pequeno e médio 
empresário”, destacou.
O consultor e conselheiro da Distrital 
Mooca, Dimitrios Asvestas, enfatizou  
que todos desejam aumentar as vendas 
e potencializar seu negócio. Para isso, 
as palavras chaves são dinamismo, sen-
so de oportunidade e reinvenção: “Esta 
é uma parceria ganha-ganha, em que 
todo mundo que é parceiro sai ganhan-
do, concluiu. 
A próxima reunião do Clube de Ne-
gócios será realizada em 19 de ja-
neiro de 2017 às 18h30, no salão da 
Nova 4E.

Nasce o Clube de Negócios
Empresários da Mooca e Vila Prudente se unem para 
alavancar negócios

CLUBE DE 
NEGÓCIOS
MOOCA & VILA PRUDENTE 

-Novos Negócios
-Incremento de vendas
-Treinamento e Capacitação  profissional
-Informações inteligentes
-Diagnósticos gratuitos
-Networking

Benefícios do Clube 

Ligar para Daniela ou Marcia

Tel.: 11 3180-3092

Como se inscrever

 Sócios da ACSP-DISTRITAL MOOCA 

Quem pode participar 

www.clubedenegociosmvp.com.br

Auditoria
Gestão Empresarial
Consultoria Contábil

(11) 2604-5454 / 2605-9038
Rua das Roseiras, 164 - Vl, Lúcia
CEP 03144-090 - São Paulo/SP www.silvacon.com.br



Bella Mooca | Capa

A magia do Papai Noel é eterna. 
Nunca vai sair de moda e muito 

menos de quem traz amor no cora-
ção. Pelo menos, é claro, enquanto 
houver pessoas como o comerciante 
Antônio Carlos Gusman, 64 anos, 
morador da Mooca. Afinal, ele lar-
ga tudo para se transformar naquele 
bom velhinho de barba branca, rou-
pa vermelha e bota preta que adora 
visitar crianças e distribuir brinque-
dos e balas nesta é p o c a 

do ano. 
Em sua 

apresenta-
ção na Esco-

la Municipal 
Marcílio Dias, 

que fica junto da 
Subprefeitura da 

Mooca, por exem-

plo, o Papai Noel do Bem, como 
gosta de ser chamado, foi recebi-
do com festa pelas crianças. En-
quanto esperava aumentar o nú-
mero de crianças na área externa, 
leu algumas cartinhas e abriu um 
largo sorriso quando ouviu a ga-
rotada cantar:

- Papai Noel, cadê você? Eu vim 
aqui só pra te ver... 
Naturalmente, não demorou muito 
para ficar com os olhos vermelhos 
e marejados:

- Adoro fazer este trabalho social. 
Fico emocionado só de ver a ale-
gria estampada no rosto de todas 
essas crianças. É difícil explicar 
– comenta com a voz embargada.
E prossegue:

- Sou voluntário, sim. Faço tudo 
isso há 13 anos. Só tem sentido se 
for desta forma – destaca, acres-
centando que tudo começou em 
casa e prosseguiu quando os fi-
lhos cresceram. 
Para essa empreitada, conta com a 
doação de empresários e apoio da 
Subprefeitura e da Associação Co-
mercial de São Paulo – Distrital Moo-
ca. Ao seu lado, também estão sem-
pre Silvia Araújo (cuida da agenda), 
Isabel Araújo e Claudia Nascimento.
O subprefeito, Evando Reis, não 
poupa elogios:
“Eu admiro demais o trabalho so-
cial desenvolvido pelo Toninho. E 
tenho certeza que o mundo seria 
muito melhor se houvessem mais 
pessoas com seu espirito e seu 
amor pelas crianças”, frisou. 

Bike shop

Rua Siqueira Bueno, 1740 
Mooca - (11) 2605-2418

Kovic Cross aro 20
Cor Preta
Guidão Cross

R$

Guidão Cross

549,549,00

Promoção imperdível!

Papai Noel do Bem (e do amor)



O Show da Luna é a principal atra-
ção do Mooca Plaza Shopping 

neste Natal. Montado na praça de even-
tos, o espetáculo apresenta um cenário 
de muita cor e brilho que aguça a curio-
sidade das crianças. O espaço conta 
também com um playground que faz 
referência a episódios do desenho ani-
mado (exibido pelo Discovery Kids) 
e auxilia para encontrar respostas de 
diversas dúvidas. 
Em dois espaços para brincadeiras, um 
gratuito e um pago, os pais podem regis-
trar seus filhos vivendo esses momentos 
de encantamento e aventura com suas 
próprias câmeras e telefones celulares.
Dividindo as atenções com uma 
enorme árvore de Natal e com o 
Papai Noel, o evento de Natal do 
Mooca Plaza Shopping apresenta 
também um foguete gigante com 
uma plataforma móvel. Para essa 
etapa da brincadeira, é cobrado um 
ingresso de R$15.00 por 15 minu-
tos e R$1,00 por minuto adicional. 
Dentro do foguete, é exibido um ví-
deo especial por meio de uma tecno-
logia de realidade virtual que exige 

utilização de óculos diferenciados 
(card board). Além disso, um circui-
to de obstáculos, que termina em um 
escorregador em forma de tubo, com-
pleta a parte paga da atração.

Show da Luna
Data: 13/11 a 26/12.
Local: Praça de Eventos, Piso L1.
Idade: livre, sendo que menores de 4 anos devem 
estar acompanhados por responsável.
Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; 
domingos e feriados das 12h às 20h.

Serviço:

A personagem infantil da TV brinca e aguça a 
curiosidade das crianças

Compras acima de R$ 400,00 = 1 
cupom para sorteio de 4 viagens 
para Punta Cana e 1  minipanetto-
ne Gotas de Chocolate Village
O Show da Luna 



Bella Mooca|Ação Social

Uma enorme fila chama a aten-
ção de quem passa pela rua 

Doutor Almeida Lima, na altura do 
número 900, no fim da tarde, junto 
à antiga Hospedaria dos Imigrantes, 
na Mooca. Um olhar mais atento 
vai notar que são moradores de rua.  
Com o cenho franzido, as roupas 
surradas, eles aguardam a abertura 
do Arsenal da Esperança.
A instituição acolhe – diariamente – 

1.200 homens (150 africanos) “em 
situação de rua”, a partir de 18 anos, 
divididos em dois grupos: aqueles 
que chegam pela primeira vez e vão 
só passar a noite e aqueles que já fre-
quentam a casa e permanecem por 
um período máximo de nove meses.  
Cada morador tem direito a um ar-
mário, banho, alimentação e cama 
para dormir. Além disso, tem a opor-
tunidade de frequentar cursos profis-

Thiago Barbosa dos Santos, paulis-
ta, 30 anos, caiu na bebida e nas dro-
gas. Bateu no fundo do poço: perdeu 
emprego. Perdeu família. Perdeu a 
dignidade e vontade de viver. Passou 
a perambular pelos guetos da cidade 
e morar na rua. Seu destino mudou 
quando conheceu, há um ano, o Arse-
nal da Esperança. 

De lá para cá, a vida dele mudou com-
pletamente. Abandonou os vícios e pas-
sou a frequentar a casa todos os dias. 
Fez três cursos no SENAI. Seu compor-
tamento chamou a atenção e foi contra-
tado para trabalhar no setor de manu-
tenção hidráulica da  própria instituição. 
Saiu das ruas e agora mora em uma casa 
com outros colegas no Carrão. 

“Eu sai do inferno e voltei a viver gra-
ças ao apoio que recebi aqui. Voltei a 
trabalhar e ganhar o dinheiro para meu 
sustento. Agora, meu sonho é montar 
novamente meu lar e ajudar as pessoas”, 
frisou Thiago com emoção e os olhos 
marejados ao lembrar, com saudade, da 
filha Tiffany, de seis anos. Tímido, só 
abre um leve sorriso quando se aproxi-
ma de uma roseira, nos jardins da casa. 
“Às vezes, peço pra levar daqui uma rosa 
para namorada”, concluiu.

Do inferno
à vida

Arsenal da Esperança abre as
portas para quem sonha voltar a viver

Fazer o Bem. E fazê-lo bem!
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sionalizantes, alfabetização, e usufruir 
de diversos serviços: lavanderia, ambu-
latório médico (mantido pelo Hospital 
São Cristóvão), dentista, acompanha-
mento psicológico e apoio para tirar do-
cumentos, entre outros. Também podem 
frequentar a biblioteca e jogar futebol.
Da mesma forma, precisa seguir re-
gras simples de convivência. Por 
exemplo: obedecer aos horários, não 
beber, não usar drogas e muito menos 
arrumar briga ou confusão. Também 
são informados que a casa tem uma 
moeda própria (ARS), que eles ga-
nham fazendo pequenos serviços ou 
trocando por latinhas de alumínio para 
reciclagem. “É uma forma de passar 
responsabilidade e integrá-los na so-
ciedade” explica Giancarlo Mellino, 
presidente da instituição administrada 

há 20 anos pelo Sermig (Servizio Mis-
sionário Giovani), congregação católi-
ca fundada em Turim, na Itália.
O Arsenal da Esperança ocupa uma 
área de 20 mil m2, vizinho da Univer-
sidade Anhembi-Morumbi, e conta 
com 126 funcionários mantidos por 
meio de um convênio com a Prefei-
tura de São Paulo. Além disso, tem 
apoio do Rotary Club São Paulo 
Mooca, empresas da região e de vo-

luntários. Também possui um mega-
bazar aberto sempre no segundo sá-
bado de cada mês e promove eventos 
culturais como o musical “Arsenal 
– as armas da paz”, com Ziza Fernan-
des e alunos da Oficina Viva Produ-
ções. Para a campanha do Natal, está 
recolhendo doações para montar um 
kit de produtos de higiene (sabonete, 
escova de dente, desodorante, etc.) 
para sua clientela.

É uma forma de passar responsabilidade
e integrá-los na sociedade

Arsenal da Esperança
http://arsenalesperanca.blogspot.com.br    -     Megabazar: 2º sábado de cada mês (9 às 15 horas)

Serviço:

De acordo com a pesquisa realizada 
pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE), existem na cida-
de 15.905 moradores em “situação de 
rua”. Desse total, 8.570 foram aten-
didos pelos serviços de acolhimento 
da Prefeitura e passaram a noite em 
abrigos. O último Censo, realizado 
em 2011, apontava para a existência 
de 14.478 pessoas pelas ruas de toda 
a cidade. A maior parte da população 
em “situação de rua” é do sexo mas-
culino. São 13.046 homens (82%) e 
2.326 mulheres (14,6%). A idade mé-
dia é de 39,7 anos para aqueles que 
pernoitam em vias públicas e de 42,7 
anos para os acolhidos na rede de 
assistência social da Prefeitura.

‘População’ cresce na cidade
CENSO DA POPULAÇÃO DE RUA
Cidade de São Paulo tem 15.905
moradores de rua, mostra leventamento

População de rua
     Taxa média anual de crescimento, em %

2000 2009 2015

82%
Homens

14,6%
Mulheres

3,4%
Não identificados

8.706

13.666

15.905

2,5
5

Tudo para Drywallpra toda obra!

Chapas de gesso
Sistema drywall
Perfis, forros e pisos

Acessórios
Ferramenstas e EPI
Forro Mineral, Isopor, Lã de Vidro e PVC

Piso de borracha e vinílico
Carpetes em placas
Revestimento acústico

Steel frame 
Revestimento Acústico
Divisórias alumínio, Naval e PVC

Leitores da 
revista
Bella Mooca
tem

Descontoaté 15/01/17

Compre pelo telefone
Atendimento especializado para empresas

e condomínios

2066-7447(11)

www.artesana.com.br

Utilize o código “Bella Mooca” pelo site
ou telefone e garanta o seu desconto
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Uma gestante chega ao Hospi-
tal São Cristóvão, no bairro 

da Mooca, e entra em trabalho de 
parto prematuro de 24/25 semanas 
(o normal são 40 semanas). A dou-
tora Claudia Conti, Neonatologis-
ta,  conversa com os pais, explica 
sobre os riscos e como funciona a 
UTI Neonatal.  Ao mesmo tempo, 
fica sabendo que esta é a segunda 

gestação. O pri-
meiro bebê foi 
perdido da mes-
ma maneira no 
Japão. O casal 
entra em pânico 
diante da situ-
ação e começa 
a chorar. Com 
emoção, a dou-
tora lembra que 

esse caso aconteceu há três anos:
- O bebê (uma menina) nasceu com 
575 gramas. Permaneceu na UTI por 
quatro meses até receber alta. Hoje, 
é a alegria daquela família. É esper-
ta, alegre e não tem sequelas neuro-
lógica ou motora.
Esse caso ilustra muito bem a ex-
celência do trabalho da UTI Neo-
natal do São Cristóvão. O berçário 

permite a visualização dos bebês, 
logo após o nascimento, sem que 
fiquem expostos a riscos de segu-
rança e contaminação. Já o berçário 
patológico e a UTI Neonatal são 
equipados com aparelhos de pon-
ta e equipe experiente.  Neles, os 
recém-nascidos são atendidos em 
área restrita e só recebem visitas 
dos pais com todos os cuidados ne-
cessários para sua proteção. 
Neste ano, a Secretaria Municipal 
de Saúde de São Paulo conferiu 
ao Hospital e Maternidade São 
Cristóvão o Selo SINASC Ouro 
- Sistema de Informação sobre 
Nascidos Vivos. Este selo tem 
por objetivo a qualidade da cole-
ta, preenchimento e digitação das 
informações sobre nascidos vivos 
da Maternidade São Cristóvão. 

São Cristóvão:
Pediatria de 1º Mundo
O setor atende casos simples e complexos

Claudia Conti: equipamentos de ponta e equipe experiente



À medida em que envelhece-
mos, é natural que existam 

mudanças significativas em nos-
sa forma física. A maneira como 
o corpo humano envelhece de-
pende, em parte, dos laços gené-
ticos familiares, mas não resulta 
exclusivamente deles. O estilo de 
vida, hábitos alimentares e exer-
cícios físicos também têm grande 
influência neste processo.
Entre 1940 e 2006, o número de 
idosos registrados no Brasil cres-
ceu 11 vezes, passando de 1,7 mi-
lhão para 18,5 milhões. A previ-
são é que em 2025 esse número 
esteja na casa de 64 milhões de 
pessoas. Em 2050, 25% da popu-
lação será composta por idosos, 
segundo estimativa do IBGE.

O Subdistrito da Mooca concentra 
19,3% de habitantes com mais de 
60 anos. São cada vez mais visí-
veis as questões relativas à ter-
ceira idade, constituindo-se num 
dos mais significativos fatos so-
ciais no Brasil. Atualmente, temos 
idosos fazendo curso superior, 
tendo oportunidade de trabalho 
em determinadas atividades que 
valorizem a experiência de vida 
e a sabedoria adquirida ao longo 
dos anos. A autoestima do idoso 
é muito importante, é o que lhes 
possibilita reconhecimento da ca-
pacidade de amar, interagir e viver 
intensamente, modificando com 
isto a imagem de pessoas ultra-
passadas, inúteis e indesejáveis. 
Além de ter mudado a aparência, 

que é mais moderna, atualizada, 
e até despojada, o idoso mudou a 
mentalidade com relação a si mes-
mo e se conscientizou de como 
pode participar da construção de 
uma sociedade melhor, dando sua 
contribuição, fazendo com que 
a própria sociedade o valorize, 
Assim, começa a ser enxergado 
como um renascimento, propício 
para realizar antigos sonhos, ter 
novas experiências.

*Priscila Rosa
é fisioterapeuta formada pela PUC-Mi-
nas, Pós Graduada em Ergonomia e 
Qualidade de Vida pela FMU e dirige a 
Clinica Vital Equilibrius.

*Priscila Rosa

Vida ativa na 
3ª Idade

Bella Mooca | Artigo
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A fachada cor-de-rosa é feia. 
Não tem placa. O visitan-

te tem de superar uma escadinha 
chata e se desvencilhar de vários 
cães pelo caminho. Mas vale a 
pena:  o Casarão do Vinil é um 
paraíso para quem tem vitrola e 
adora garimpar músicas de todos 
os tempos. Lá, é possível encon-
trar discos das maiores bandas de 
rock do Planeta, de cantores con-
sagrados da MPB, de 78 rotações, 
revistas, livros e gibis carregados 
de boas histórias e nostalgia.
Com um acervo de mais de 500 
mil discos (chegou a ter um mi-
lhão), o Casarão do Vinil atrai um 
público fiel formado por DJs, co-
lecionadores e pesquisadores que 
valorizam o antigo “bolachão” 
pela sua qualidade sonora e resga-
te dos tempos dourados. 

- O vinil dura para sempre; é eterno, 
ao contrário de outras mídias efême-
ras - explica o engenheiro Manoel 
Jorge Dias, conhecido pelo apelido 
de “Manezinho da Implosão”, acres-
centando que o vinil está conquis-
tando uma nova geração de fãs. 
Ele entrou no negócio por caso. 
Comprou uma loja de roupas que 
não deu certo e decidiu trocar as 
peças por discos e mais discos. 
Tornou-se o maior colecionador 
de LPs de São Paulo. 
Os discos mais procurados são dos 
Beatles, Bee Gees, Pink Floyd, Bla-
ck Sabbath, Raul Seixas, Tim Mais 
e Elis Regina. Para atrair clientes, 
já realizou um feirão e promoveu 
diversas campanhas como “Black 
Friday”, na qual ofereceu desconto 
de 50% na compra de um disco do 
setor de R$ 29,90.

Serviço:

Casarão do Vinil
Rua dos Trilhos, 1.212 - Mooca
www.casaraodovinil.com.br 

Público fiel garimpa discos de todos os tempos
ParaIsO dO vinil
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GROUP

Sistema de alcance internacional 
24hrs que ajuda pessoas em 
situação de perigo, ideal para 
pessoas de terceira idade.

Aplicativo
BOTÃO DO PÂNICO

+55 (11) 3969-4063
R. Caetano Pímentel do Vabo, 284
Jardim Avelino, São Paulo - SP

www.r6group.com

Entre em contato conosco

Alzira Gonçalo & Julio Cesar Olivieri
Tel.: 2910-6784
E-mail:contato@goarquitetura.net
Site: www.goarquitetura.net

Rua Eng. Francisco Bicalho, 170 sala 11
Parque São Lucas

Colégio
Marco Zero

Tel.: 11 98066-9593
E-mail: donizete.pedroza@pcrplus.com.br
Captação de recursos em instituições financeiras, 
fundos, securitização de recebíveis, avaliação de cré-
dito, assessoria para financiamentos de infraestrutura, 
operações estruturadas em CRI, FDIC, CCB, Debên-
tures, LCI, BTS (Built to Suit), SLB (Sale Leaseback), 
comércio exterior, operações habitacionais em sentido 
amplo, home equity, recuperação de tributos previden-
ciários, engenharia fiscal, direito tributário etc.

PCR Plus
Integradora de Soluções 
Econômico-FinanceirasVitrine

Mooca e região 

(11) 97638-4901   (11) 2717-8180
E-mail: wluzi26@gmail.com

WALTER LUIZI
Regularização de Imóveis

Regularização junto a PMSP
Certidões de IPTU
Convenção de Condomínio
Licença de Funcionamento
Desdobro de Lote

CND da Construção
Averbações
Escrituras
Usucapião

Av. Zelina, 1640 Vila Zelina - São Paulo
Tel: 11 2216-2300

La Femme Cabeleireiro e Estética

Promoção

Sweet
Remedy

Orçamentos via: E-mail, fax e fone

Manipulação de fórmulas
Cosméticos
Homeopatia
Florais
Entrega a domicílio

Cabeleireiro
Manicure
Estética

Corte + Escova
GANHE uma Hidratação

Av. Paes de Barros, 1491 - Mooca - SP
Tel: 11 2028-1844 - vendas@sweetremedy.com

Rua da Mooca, 3.615 - São Paulo / SP

Tel: (11) 3926-4457 / 2274-9194

10% de Desconto para o leitor
da Revista Bella Mooca

e-mail: vendas@capathermi.com.br

Farmácia de Manipulação e Homeopatia 

Orçamento Via 
Whatsapp 

11 96792-4039

Projetos:
Eletrico

Hidraulico
Bombeiro

Arquitetura
Projeto e montagem

de laboratórios.

11 3294-2805 
11 2601-4219
11 97168-5759

wagner@movlab.net.br
www.movlab.net.br

Cobertura inteligente 
para sua piscina

A companhia certa para
alavancar seu projeto e negócios.



Qual a função da próstata?
Por ser uma glândula, sua função é 
produzir uma substância que faz par-
te da constituição do sêmen, líquido 
eliminado durante uma ejaculação. 
Ela se localiza abaixo da bexiga e 
em frente ao reto, sendo que o canal 
urinário, chamado uretra, atravessa
-a internamente.
Quem tem mais risco de 
ter câncer de próstata?
Todos os homens devem 
fazer acompanhamento de 
rotina com um urologis-
ta, de preferência a partir 
dos 45 anos de idade, so-
bretudo os que são de gru-
pos de risco, aqueles que 
têm uma chance maior de 
ter câncer, como negros 
e aqueles com pai, tio ou 
irmão com diagnóstico de 
câncer de próstata.
Quais são os sinto-
mas da doença?
Inicialmente, o câncer de 
próstata não gera qualquer sinto-
ma. Se o paciente não faz acom-
panhamento, o diagnóstico pre-
coce não é feito e o câncer vai se 
desenvolvendo, geralmente com-
primindo a uretra, podendo gerar 
diferentes sintomas, como dificul-
dade para iniciar a micção, jato 
urinário mais fraco e intermitente, 

necessidade de acordar mais ve-
zes à noite para urinar. Os sinto-
mas urinários descritos também 
são característicos de uma doença 
prostática muito mais frequente e 
benigna, a hiperplasia. Esta pode 
ser diferenciada do câncer pelos 
exames físicos e laboratoriais.

A reposição hormonal causa 
câncer de próstata?
Não. A andropausa, doença seme-
lhante à menopausa das mulheres, 
apesar de comum entre os ho-
mens, é pouco comentada. Ocorre 
uma diminuição da produção do 
hormônio masculino e, muitas ve-
zes, há necessidade de reposição. 

Se for feita de forma criteriosa 
e  manter o acompanhamento, o 
risco de se desenvolver câncer se 
mantém igual.
O toque retal ainda é necessário?
Sim. Ainda não há substituto, so-
bretudo por ser um exame rápido, 
simples, não invasivo e com alto 
poder de informação. 

Próstata aumentada é 
sinal de câncer?
Próstata aumentada não é si-
nônimo de câncer, mas mui-
tas vezes de hiperplasia be-
nigna, doença muitas vezes 
tratada apenas com medica-
mentos e acompanhamento.
Como evitar o câncer 
da próstata?
Não há comprovação que vi-
taminas ou suplementos pos-
sam diminuir o risco.
Uma das maneiras de se 
prevenir das complicações 
maiores é fazer acompa-
nhamento médico urológi-

co anual a partir dos 45 a 50 anos de 
idade, com o intuito de se fazer um 
diagnóstico precoce e um tratamento, 
se necessário, mais efetivo.

Câncer de Próstata:

Previna-se
O médico-urologista Felipe Augusto Silva Bertagnon, do 
IBCC (Instituto Brasileiro de Controle do Câncer), responde 
diversas questões e chama a atenção para a importância 
da prevenção do câncer de próstata, a segunda doença 
que mata mais homens no mundo

NOVEMBRO AZUL

*Felipe Augusto Silva Bertagnon
Tel.: 2613-3708
contato@felipebertagnon.com.br
www.felipebertagnon.com.br
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2602.3333
www.xcarmultimarcas.com.br

Rua da Mooca, 3980 - Mooca - São Paulo - SP

X Car Multimarcas deseja aos nossos amigos e clientes

um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo!!

0km

Semi Novos

45 anos de tradição
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Traga sua 
câmera.

Retire sua senha na praça de 
eventos, Piso L1, a partir das 
14h nos dias dos Encontros.
Senhas limitadas.

De 02 a 18/12
Às sextas, sábados

e domingos 
Das 15h às 19h

Encontros GRATUITOS
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