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Bella Mooca | Editorial

É verdade que a economia do 
nosso País enfrenta uma das 

piores crises de sua história. Só se 
fala em recessão, desemprego, PIB 
negativo, corrupção e Lava Jato. 
Mas entendo que reclamar e cruzar 
os braços não vai mudar este ce-

nário. Só vai piorar as coisas. Jus-
tificar porque tudo vai mal suga a 
nossa energia e a criatividade que 
devem ser empregadas para fazer 
com que as coisas  melhorem e an-
dem nos trilhos.
Por isso, merece apoio – e 
porque não dizer aplausos – a 
iniciativa da Associação Co-
mercial – Distrital Mooca – de 
reunir empresários da Mooca 
e Vila Prudente para fomentar 
seus negócios. Trata-se de ne-
twork inteligente, que visa aju-
dar os dois lados da ponta: quem 
quer vender mais e quem precisa 
comprar com inteligência. Três 
encontros já foram realizados 

Crise x Oportunidade
Por Marcella Porta, Publisher da Bella Mooca

e já renderam frutos para quem 
botou fé nessa ideia e aprovei-
tou essa oportunidade.
Entendo que oportunidade nada mais 
é do que a combinação de três fatores: 
objetivos, recursos e circunstâncias 
externas. Por isso, proponho que você 
faça uma lista para cada uma dessas 
variáveis e veja como você pode com-
biná-las de forma interessante. Nem 
sempre as ideias nascem prontas. A 
maioria precisa ser lapidada. Não de-
sista frente à primeira dificuldade. Vá 
burilando sua ideia, ampliando seu 
network, até que ela se transforme em 
uma boa oportunidade. Afinal, muitas 
vezes o que dá mais lucro numa ideia 
é sua originalidade.

Shirlei Golfe Andreazi  (via Facebook)

Percival Favalli Martins da Cunha

Caro editor, recebi os dois exemplares da Revista Bella Mooca, finalmente uma revista com matérias exclusivas do nosso 
bairro. Eu nasci e vivo na Mooca e não conhecia o lindo trabalho do “Arsenal da Esperança”, isso precisa ser divulgado 
porque é um trabalho social importantíssimo que nos deixa orgulhosos. Ah!!!! Parabéns pelas “capas”, supercriativas de-
mais. Desejo muito sucesso para vocês.

Caro editor, recebi mais um exemplar da Revista Bella Mooca e me surpreendi com a qualidade da mesma em todos os sentidos. 
Nasci na Mooca em 1947 e me transportei deliciosamente pelo tempo em função da abrangência das reportagens. Parabéns e sucesso.

Espaço do leitor
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Bella Mooca | Bellas notas

“A Mooca é bella por ser um canto 
da cidade onde a gente se sente 
gente. Aqui, vizinho cumprimenta 
vizinho, seja ele rico ou pobre e da 
cor que for. Aqui – acreditem - ainda 
é comum deixar o carro aberto na 
rua durante a noite ou esquecer de 
passar o trinco na porta de casa”. 

“A Mooca é bella porque tem um 
sentimento maravilhoso que se 
chama coração. Aqui, primeiro 
vem o coração, a emoção e depois 
a razão. Eu gosto de tudo aqui na 
Mooca. Mas posso citar o Museu da 
Imigração, o teatro Arthur Azevedo 
e a avenida Paes de Barros”.

“A Mooca é bella porque mantém a 
tradição do tempo em que a cidade de 
São Paulo era um lugar melhor para 
viver. Para nós, é difícil apontar lugares, 
mas sem dúvida não podemos esquecer 
do Juventus e do Museu da Imigração. 
Também gosto muito do comércio 
estabelecido na rua da Mooca”.

Personalidades

Jornalista, morador da Mooca e que 
trabalhou no programa Domingão do 
Faustão, da TV Globo.

Presidente da Associação de Moradores 
e Amigos da Mooca – AMO a Mooca e 
diretora do Externato São Rafael.

Criador do www.portaldamooca.com.br
Edison Scatamachia Dona Zina Angelo Agarelli

A Mooca é bella porque...

O concurso fotográfico “Por que 
a Mooca é bella?”, criado pela 
revista Bella Mooca, foi vencido 
por Juliana Leite Tanese, mora-
dora do bairro e filha de José Ta-

nese, ex-jogador do Clube Atléti-
co Juventus nas décadas 60 e 70. 
“Por meio dessa foto, expressei 
todo meu amor pela Mooca, bair-
ro onde nasci, fui criada e vivo até 

hoje”, frisou. Como prêmio, ela ga-
nhou um jantar na Pizzaria Sacada 
(www.pizzariasacada.com.br), ao 
lado do marido. Mais de 60 leitores 
da revista participaram do concurso.

Filha de ex-jogador do
Juventus vence
Concurso Fotográfico



Bella Mooca | Bellas notas

A Escola de Dança Dance Mais, da 
Mooca, oferece diversos tipos de 
cursos para quem deseja aprender a 
dançar ou conhecer novos ritmos. As 
opções vão do chamado sertanejo uni-
versitário ao hip hop, passando pelo 
samba de gafieira, bolero, ballet, jazz, 
zumba, salsa e zouk, entre outros. Nas www.dancemais.com

Dança para todas as idades

A comédia “Velório à brasileira” 
está em cartaz no Teatro Arthur 
Azevedo, na Mooca. As apresenta-
ções acontecem sempre as sextas e 
sábados às 21 horas e aos domin-
go, às 19 horas até o próximo dia 
14 de maio. A peça, de autoria de 
Aziz Bajur, mostra o velório de 
um funcionário de repartição pú-
blica, rodeado por pessoas com as 
quais conviveu durante sua vida e 
que não se mostram nem um pouco 
comovidas pela situação; pelo con-
trário, estão interessadas em tirar 
proveito dela. É que o falecido aca-
bou de ganhar na Mega Sena, po-
rém ninguém sabe onde ele guar-
dou o bilhete. Destaque para ator e 
produtor cultural, Thiago Catelani, 
morador da Mooca. Ele já produziu 
diversas peças como  “As Monali-
sas” e “O Analista e a Sexóloga”.

“Velório à brasileira”
agora na Mooca

turmas novas de dança de sa-
lão ou cursos específicos, o 
aprendizado é feito desde 
os primeiros passos até a 
evolução gradual de acordo 
com a frequência e dedica-
ção do aluno. Acesse a Fan Page do espetáculo.

www.facebook.com/velorioabrasileira
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Bella Mooca | Mooca viva!

Memória Viva!

Para um bairro que possui história 
e tradição como a Mooca, estar 

entre os roteiros mais badalados dos 
moderninhos e descolados provoca 
um certo estranhamento num pri-
meiro momento. Quando essas ações 
dizem respeito ao patrimônio histó-
rico e cultural do bairro, com seus 
remanescentes industriais, e sabe-se 
que esse mesmo grupo de jovens 
empreendedores, alguns até 
nascidos no bairro, estão unin-
do forças com os defensores do 
patrimônio, aí o estranho torna-
se uma grata surpresa. Surpresa 
que tive, como moradora e mili-
tante do patrimônio desde 1999, 
com esses novos protagonistas 
que assumem para si a respon-
sabilidade de manter a memória 
viva da Mooca, e de conservar 
esses lugares que ainda resistem 
na paisagem, como é o caso de 
todo o entorno da Rua Borges 
de Figueiredo, suas travessas, e ou-
tros locais espalhados que pontuam 
a paisagem local com sua imponên-
cia, como o Cotonifício Crespi, hoje 
ocupado pelo Supermercado Extra, 
ou com singelas presenças em toda 
parte, através das fachadas de casas e 
seus detalhes únicos. 
Para quem imaginava que estaria “às 
turras” com o grupo que foge à regra 

de qualquer rótulo, mas que é consi-
derado Hipster, palavra em inglês que 
se refere a pessoas que têm seu estilo 
próprio, não se ligam em cultura de 
massa, e ditam regras de comporta-
mento, moda e tendências em geral, 
enganou-se. E o que isso tem a ver com 
a Mooca? Com esses lugares de tantas 
histórias, de afeto,  e da memória cole-
tiva de seus moradores?

 
São tantas perguntas quantas po-
dem ser as respostas. Primeiro de 
tudo, esse grupo de gente antenada, 
ligada ao mundo das artes, da gas-
tronomia, da moda, mantém seus 
negócios na região e buscam colo-
car na prática o título que a Mooca 
recebeu no seu Plano Diretor, de 
Polo Criativo. Em resumo, quer 

dizer um local de origem histórica, 
que possui um acervo interessante 
que pode ser mantido, conservado, 
restaurado e virar a próxima lojinha 
de roupas e acessórios, ou um ate-
liê artístico, um restaurante que uti-
liza receitas tiradas do caderninho 
da nonna e que ocupa um galpão 
industrial de pé-direito alto, adap-
tado para esse novo uso. 

Junte-se aí a vontade e a de-
terminação de jovens que são 
apaixonados por tempos de 
outrora, mas que não são ne-
cessariamente saudosistas, e 
chega-se a um dos principais 
motivos de estarem sendo tão 
vistos e entendidos como a 
“nova onda” da nossa Mooca 
tradicional, de origem fabril, 
imigrante, italiana, operária. 
Uma onda que traz “novos 
ares” para a Mooca quatrocen-
tona, e que atende por Distrito 

Mooca, a que chamo de movimen-
to em todo o sentido da palavra: 
“ato ou efeito de mover-se; conjun-
to de ações de um grupo de pessoas 
mobilizadas para um mesmo fim...”

Mooca descolada e
sem perder sua essência
por Elizabeth Florido*

*Elizabeth Florido é jornalis-
ta, escritora, historiadora e mo-
radora na Mooca.

Rua Borges de Figueiredo
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Bella Mooca | Entrevista

A zeladoria é a prioridade número 
1 da administração do novo prefei-
to regional da Mooca, Paulo Sér-
gio Criscuolo, que assumiu o cargo 
há três meses. Assim, as principais 
ações neste setor são: tapa buraco 
nas ruas e avenidas, poda de árvores, 
corte de grama, melhoria de praças, 
limpeza de bocas-de-lobo e galerias 
para evitar as enchentes. 
“Temos uma média de 100 pessoas 
que fazem todo esse trabalho de zela-
doria. São terceirizados. Agora, temos 
também os servidores que acompa-
nham esse trabalho”, frisou Criscuolo.
Engenheiro civil e da segurança do 
trabalho, Criscuolo nasceu, cresceu, 

e sempre morou no bairro. Tem in-
tensa participação na vida social 
da comunidade. É conselheiro do 
Juventus e do Parque Sabesp Fiori 
Gigliotti. Conhece muito bem os 
problemas e as reclamações dos 
moradores. Uma delas passa por 
uma faxina completa no Centro Es-
portivo e Educacional da Mooca, 
também chamado de Clube-Escola. 
Neste aspecto, faz uma ressalva: 
“Toda essa área do complexo que 
engloba seis secretarias municipais 
pertence à Secretaria Municipal de 
Esportes. Nós, da Secretaria das Ad-
ministrações Regionais, somos in-
quilinos”, frisou, acrescentando que 

estão acontecendo reuniões para se 
encontrar a melhor forma de atender 
as reivindicações da população.
O administrador garantiu também 
que a programação de eventos será 
mantida como, por exemplo, a expo-
sição de carros antigos (no terceiro 
domingo de cada mês), e a festa de 
aniversário da Mooca (no mês de 
agosto). Destaca também que tem 
excelente relacionamento com os ve-
readores da região e que vai deixar a 
Mooca mais bella.
 “Sou um mooquense autêntico e 
profundo conhecedor do bairro. 
Meu objetivo aqui é representar 
todos os moradores”, concluiu.

Conheça o nosso novo “zelador”
Paulo Sérgio Criscuolo, novo prefeito regional, promete deixar a Mooca mais bella
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Bella Mooca | Curiosidades
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Bella Mooca | Gastronomia

HAMBURGUERIAS
Invadem a

MOOCA

Ainda é cedo para dizer se é uma tendência, veio para ficar, ou uma moda 
passageira. Da mesma forma que não é possível afirmar que seja um sinal 
de decadência das tradicionais redes de fast-food. Mas a verdade é que não 
para de abrir hamburguerias na Mooca. Já são pelo menos 15 lanchonetes 
especializadas no famoso sanduíche criado em Hamburgo, na Alemanha, e 
trazido por um americano ao Brasil na década de 50. O fenômeno se repete 
em outros bairros da cidade.  São estabelecimentos temáticos, sofisticados, 
que capricham na decoração, no atendimento e em um cardápio variado de 
hambúrgueres caseiros e artesanais. Tudo para atrair clientes cada vez mais 
exigentes e selecionados.
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Bella Mooca | Gastronomia

Hamburgueria
com estilo e grife

Rodízio de
mini-hamburgueres 

A matéria-prima vem de
tradicional casa de carnes da Mooca
A Menca Burger é uma das ham-
burguerias mais novas da Mooca. 
Inaugurada há pouco mais de dois 
meses, a casa tem ambiente despo-
jado, aconchegante, mesinhas es-
palhadas pela calçada, estilo ame-
ricano em seu design e no nome de 
seus principais lanches. 
O proprietário Osvaldo Mencarine 
explica que a experiência acumu-
lada na direção da Casa de Carnes 
Mencarine (está na terceira gera-
ção), também localizada na Moo-

A Hamburgueria Artesanal  lan-
çou uma proposta diferente para 
driblar a concorrência: rodízio 
de mini-hambúrgueres. O cardá-
pio, bem variado, oferece dois 
tipos de rodízio: Tradicional e 
Premium, mais duas opções de 
acompanhamentos, porção de fri-
tas coberta com cheddar e bacon, 
polentas à vontade e a primeira 
bebida (água, suco ou refrigeran-
te) é por conta da casa. 
No tradicional, são cinco tipos 
de carnes e 10 combinações (R$ 
49,90); e no Premium (cinco 
tipos de carnes e 11 combina-
ções). Destaque: Mini-Hambúr-
guer de Cordeiro coberto com 
mussarela e maionese de hor-
telã. (R$ 63,90). Também são 
servidos Mini Cheese Burguer 
Bacon, Mini Cheese Filet Mig-

ca, foi fundamental para decidir 
investir no novo estabelecimento. 
Afinal, vem de lá a matéria-prima 
usada para fazer os hambúrgueres.
”Nossos blends são elaborados 
com carnes de alta qualidade, de 
animais selecionados das raças Wa-
gyu e Angus. São cortes artesanais, 
que estão agradando nossos clien-
tes” explica o empresário, acres-
centando que investiu cerca de 400 
mil reais no novo empreendimento 
e espera obter o retorno em um ano.

non Salada 
Bacon e o 
Mini Chee-
se Picanha 
Salada, os 
dois pri-
meiros com 
pão preto.   
A decora-
ção retrô, ambiente charmoso 
e o atendimento caprichado 
atraem o público de todas as 
idades. Para aumentar o con-
forto dos clientes, a casa foi 
ampliada e passou a receber 
140 pessoas. “Como já existia 
rodízio de carne, pizza, de co-
mida japonesa, nós resolvemos  
investir no rodízio de hambúr-
gueres. Graças a Deus, está 
dando certo”, comentou Bruno 
Petrone, proprietário da casa.

Menca Burger
R. do Acre, 73 – Alto da Mooca
Fone: 4329-0096
www.facebook.com/mencaburguer 

Serviço:
Hamburgueria Artesanal
Rua Guaimbé, 161 – Mooca
Horário de funcionamento:
terça a domingo, 18h às 23h.
Tel.: (11) 2305-2403.
www.hamburgueriaartesanal.com 

Confira a lista de hamburguerias da Mooca no site www.revistabella.com.br
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Arancini a Sicília
Por Chef Thiago Gallupi*

*Chef Thiago Gallupi

1kg. de arroz arbório (risoto)

50g. de manteiga

1 cebola (brunoise)

1 colher de sobremesa de cúrcuma

500 ml. de vinho branco

2 colheres de sopa de pesto de manjericão,  

    um punhado de manjericão em pétalas

1 l. de caldo de legumes

250g. de parmesão

400g. de mussarela de búfala sem soro, 

   cortado em cubos.

Sal a gosto

Em uma panela (grande), adiciona a manteiga e a cebola; deixar 
soar, depois adiciona o risoto e a cúrcuma  e na sequência acres-
cente o vinho branco e deixe reduzir, coloque o caldo em fogo 
baixo deixando sempre reduzir até dar o ponto do risoto. Coloque 
o pesto, o parmesão e o manjericão até ficar uma massa cremosa, 
reserve a massa e deixe esfriar por completo.

Com a massa fria, adiciona 4 ovos e 100 gramas de farinha de 
trigo com um pouco de parmesão, misture tudo com um boleador, 
faça as bolinhas e coloque dois quadradinhos de mussarela de 
bufala (recheio ), deixe no freezer para congelar, retire e empane 
com ovos e farinha Panko.

Ingredientes

Empanar

Modo de preparo

É formado em gastronomia há quase 10 anos, morador da Mooca, passou por diversos restaurantes e há 

três anos assina o cardápio do Bravo Bistro.Com uma cozinha totalmente artesanal e pratos com sabor 

único, garante que quem come no Bravo Bistro tem uma inigualável experiência gastronômica, 

atiçando as papilas gustativas remetidas do Norte e Sul da Itália sem 

sair do bairro mais Bello de São Paulo.
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A Unicapital foi adquirida há qua-
tro anos pela UNIESP S.A. De lá 
para cá, a nova administração res-
gatou a imagem e a credibilida-
de junto à comunidade do bairro 
da Mooca e luta para voltar a ser 
grande, rumo ao seu objetivo de 
em breve ter cinco mil alunos. 
A reitora do Centro Universitá-
rio, Cláudia Pereira, reconhece 
que a tarefa é árdua, agravada 
ainda mais pela própria situa-
ção econômica do País: “Nós 

fizemos uma reestruturação 
completa. Contratamos e aper-
feiçoamos o corpo docente, im-
plantamos novas metodologias 
de ensino e oferecemos novos 
cursos. O número de alunos 
cresceu significativamente. 
A Unicapital oferece cursos em três 
áreas: Bacharelado, Licenciatura 
e Tecnólogo. Direito, Psicologia e 
Engenharia Civil são os cursos mais 
procurados pelos alunos. Mesmo 
assim, o Centro Universitário pro-

Unicapital: 
A luta para voltar a ser grande

cura lançar cursos novos como En-
genharia Ambiental, Enfermagem e 
Engenharia de Mobilidade. 
Ao mesmo tempo, procura pro-
mover eventos com temas atuais 
como a aula magna sobre em-
preendedorismo proferida pelo 
consultor Milton Dallari e con-
secutivos eventos de interesse da 
comunidade da região. Também 
participou do Núcleo de Negó-
cios promovido pela Associação 
Comercial – Distrital Mooca.

Cláudia Pereira, reitora
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Estimular o plantio e o consumo de 
alimentos naturais, sem agrotóxicos 
e conservantes. Ao mesmo tempo, 
fazer com que as crianças coloquem 
a “mão na massa” e conheçam as téc-
nicas de plantio e cultivo por meio do 

Projeto
Horta Infantil

preparo da horta, do adubo e o plan-
tio das sementes. Estes são os prin-
cipais objetivos do projeto Horta Es-
cola 2017 dirigido para crianças do 
mini maternal até o jardim II (2 a 6 
anos) do Instituto de Educação Cruz 

de Malta.  “Queremos estimular o 
consumo das hortaliças e até a cria-
ção de uma horta dentro da casa dos 
nossos alunos”, comentou a psico-
pedagoga Nicia Mendes Fernandes, 
coordenadora do projeto.

O Colégio Santa Catarina pre-
parou uma extensa programação 
para celebrar 90 anos de funda-
ção junto aos alunos, pais, co-
laboradores e comunidade da 

Colégio Santa Catarina
comemora 90 anos

08 de maio 
Campanha do agasalho - Arrecadação de aga-
salhos para distribuição em entidades da cidade. 

15 a 19 de maio
Semana da Sustentabilidade – O colégio será 
ponto de coleta de materiais descartáveis. 

10 de junho 
Festa Junina “Arraiá 90 anos”, toda a arreca-
dação será revertida para o Lar Madre Regi-
na, casa de repouso localizada em Guarulhos.

Mooca. Depois de promover a 1ª 
Caminhada pela Paz pelas ruas 
e avenidas do bairro, o calendá-
rio de festividades da instituição 
prevê os seguintes eventos:

26 de agosto 
Festa de celebração de 90 anos do Colégio. 
Participação de pais, alunos, autoridades, etc.

11 de setembro a 6 de outubro
Campanha do Dia das crianças - Arrecadação 
de brinquedos para distribuição em entidades.

21 de outubro 
Mostra Cultural, visibilidade aos percursos 
de aprendizagem vividos pelos alunos ao 
longo do ano. 

24 de novembro
Procissão e missa de Santa Catarina, 
padroeira do colégio. 

04 de dezembro 
Reflexão sobre o Natal com apresentação do 

coral infantil do colégio.

Calendário de eventos

JHUCY SILVA
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Bella Mooca | Terceira idade

Boa notícia para quem é aposen-
tado, da Terceira Idade, deseja 

fazer atividades físicas e conhecer um 
grupo de pessoas alegres e felizes: O 
Moocanda está abrindo vagas para 
novos associados a partir de 55 anos. 
Para participar, é preciso – em primei-
ro lugar - entrar para o Clube Escola 
da Mooca, que funciona junto com a 
Prefeitura Regional do bairro, sede do 
projeto. Em seguida, preencher uma 
ficha de inscrição, levar duas fotos, 
comprovante de endereço e atestado 
médico cardiológico. A taxa mensal é 
simbólica (R$ 15,00). 
O grupo conta atualmente com 170 
pessoas (90% de mulheres), reúne-se 

de segunda a sexta-feira (das 6h30 às 
9 horas). Na programação, tem alon-
gamento (com o professor Cristóvão 
Trovão), caminhada, coral, dança, 
além de tricô, crochê e vídeos no 
período da tarde. Além disso, recebe 
orientação sobre atividades físicas e 
mede a pressão com regularidade. Na 
última sexta-feira do mês, tem a festa 
dos aniversariantes. Lá também fun-
ciona o projeto “Itaú Viver Mais”, no 
qual a professora Fernanda de Lima 
comanda exercícios físicos, alonga-
mento, caminhada, ginástica e dança.
Criado há 21 anos e dirigido atualmen-
te pela advogada Delma Aparecida 
Garcia, o Moocanda também promo-

Quem visita a sede da Moocanda, senta 
em um dos bancos rústicos de madeira 
e observa o movimento, constata o alto 
astral do lugar, o clima de amizade e 
harmonia entre os frequentadores. Além 
disso, ouve elogios ao projeto e histórias 
marcadas pela união e superação. Dona 
Oneida Carvalho, 75 anos, cinco filhas, 
por exemplo, conta que encontrou no 
grupo apoio e forças para suportar a 
dor e a tristeza pelo falecimento de uma 
delas, com câncer. Bem antes também 
perdeu o marido.  “Nós somos unidas. 
Quando uma amiga tem um problema, 
quem fica sabendo procura ajudar de al-
guma forma. Além disso, temos as via-
gens, passeios, caminhadas”, concluiu.
 
Da mesma forma, dona Madalena 
Brienza, neta de italianos, também 
moradora da Mooca, conta que en-
controu no Moocanda apoio para en-
frentar a depressão quando perdeu o 
marido, há 20 anos. “Aqui, eu ganho 
ânimo e forças pra viver. Renovo a 
cabeça. Além disso, as atividades físi-
cas também foram importantes para a 
recuperação de uma cirurgia no cora-
ção”, concluiu. 

O contador Pio 
Espedito de Cas-
tro, 76 anos, um 
dos fundadores 
do Moocanda e 
que dirige a Sig-
ma Assessoria e 
Contabilidade, na 
Mooca, lembra, 
com orgulho, que 

as caminhadas iniciadas lá no projeto 
impulsionaram sua vida esportiva. A 
tal ponto que adotou as corridas e se 
transformou em maratonista. “Come-
cei a correr lá e nunca mais parei”, con-
tou, comentou Pio, que participou da 
Maratona de São Paulo recentemente.

União e
superação
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ve passeios e excursões. A última 
aconteceu no mês passado em um 
resort na cidade de Passa Quatro, 
Sul de Minas. Antes, visitou Apa-
recida do Norte, Holambra e o 
Solo Sagrado. A sede, cedida pela 
prefeitura regional, passou por 
uma reforma depois de muito tem-
po.  “Para isso, foi fundamental o 
apoio da vereadora Edir Sales”, 
concluiu Delma Garcia.

Serviço
Moocanda
Rua Taquari, 549 – Mooca
Fone: 2692-5158 
2ª a 6ª feira, das 6h30 às 9 horas.

De tempos em tempos, idosos têm 
me procurado com a finalidade de 
estabelecer uma nova perspectiva 
para suas vidas. Resistir ao novo, 
sair da rotina e “sair da toca”, é um 
enorme desafio a vencer. Essas pes-
soas, após a aposentadoria, muitas 
vezes se encontram desanimadas e 
até mesmo depressivas, pois dei-
xam de acreditar no papel relevante 
que exercem perante a sociedade.
Vencer esse desafio e quebrar a bar-
reira de sair de casa demanda certo 
sacrifício. Por vezes, essa possibili-
dade aparece através de um(a) ami-
go(a) que já frequenta algum grupo 
da terceira idade e, sem compro-
misso, o convida a conhecer esse 
novo horizonte. Horizonte esse 
que leva os idosos a descobrirem 
as limitações do seu corpo, mas 
que, movidos pelo entusiasmo de 
se sentirem revigorados, acreditam 
que podem ir além. Essa busca pela 
melhoria da qualidade de vida aca-

ba por refletir, também, no âmbito 
psicossomático.
Uma vez que novas amizades se 
iniciam e um novo contexto social 
é experimentado, o corpo libera os 
hormônios do bem-estar e, auto-
maticamente, corpos e mentes res-
pondem a uma nova ressonância. 
Podemos citar inúmeros grupos: 
hidroginástica, bordado na igreja, 
aulas no parque, entre outros. Após 
as atividades, ainda saem para to-
mar sorvete,  fazem bingos e chás 
da tarde, organizam excursões para 
viajarem pelo Brasil e com isso, 
surgem outros  vínculos.
Assim, suas dores já não são tão 
frequentes e a tristeza é deixada 
de lado, pois, certamente, a vida 
ganha um brilho diferente.  Uma 
conexão se estabelece com o cor-
po em movimento e é importante 
ter a consciência de que devemos 
zelar por ele. O psíquico, que é 
tão importante quanto o corpo, 
também não pode ser esquecido, 
pois está 100% ligado ao reflexo 
das emoções, ou seja, o querer 
estar vivo, com energia e com 
planos futuros.
Organize-se para ter uma vida ativa 
na terceira idade. Acredite que esse 
é um passo muito importante para 
manter-se com vitalidade nessa 
fase da vida. 

A nova perspectiva 
do idoso
Por Priscilla Rosa*

Fisioterapeuta formada pela PUC-
Minas, Pós-Graduada em Ergono-

mia e Qualidade de Vida pela FMU 
e dirige a Clinica Vital

equilibriusrosa@ginasticacorporativa.com 

*Priscilla Rosa
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O arquiteto e empresário do ramo 
imobiliário, Luiz Carlos Castan, é 
o novo superintendente da Associa-
ção Comercial de São Paulo – Dis-
trital Mooca. O dirigente assumiu o 
cargo no mês passado e pretende dar 
continuidade à  gestão anterior de 
Francisco Parisi. Entre as inúmeras 
ações realizadas, destaca o Núcleo 
de Negócios  Mooca-Vila Pruden-
te criado como forma de facilitar 
os negócios entre os empresários. 
“Vamos focar nossa administração 
no fortalecimento dos negócios dos 
nossos associados”, frisou Castan, 

aproveitando para anunciar que a 
próxima reunião do Núcleo deverá 
ser realizada no mês que vem.

A última edição do Núcleo de 
Negócios, realizada no Clube 
Atlético Juventus, reuniu mais 
de 100 empresários. Na ocasião, 
acompanharam uma palestra so-
bre os desdobramentos da Ope-
ração Lava Jato apresentada pelo 
advogado e professor de Direito, 
José Luiz Toro da Silva. Desta-
que também para o empresário 
Rafael Eduardo Arantes, diretor 

NÚCLEO DE 
NEGÓCIOS
MOOCA & VILA PRUDENTE 

da Acqua 
A c a d e m i a . 
Ele apresen-
tou uma proposta com valores 
diferenciados e conseguiu atingir 
suas metas.
No final, Castan fez uma advertên-
cia para os empresários: 
“Precisamos sair da zona de con-
forto e mudar a forma de gerir nos-
sos negócios. O mercado mudou, 
as relações mudaram, tudo mudou. 
Quem não acompanhar essa nova 
visão, vai enfrentar problemas”, 
concluiu.

Os planos do novo
Superintendente da Distrital Mooca

Mais de 100 empresários reunidos no Juventus

“Criatividade e 
Inovação – Os 
caminhos para 
o sucesso e a re-
tomada do cres-
cimento”. Este 
é o tema central 

do 13º Encontro de Empresários da 
Zona Leste marcado para o próximo 
dia 24 de outubro no Clube Atlético 
Juventus. O evento, que volta a ser 
promovido depois de oito anos, ga-
nhou novos parceiros e mantem a 
mesma filosofia: alavancar os negó-

cios, das pequenas e médias empre-
sas da Zona Leste. Além de palestras 
com convidados especiais, o progra-
ma contará também com talk-show e 
debate junto ao público.
Temas como Parcerias Estratégicas, 
Informação que se transforma em 
Conhecimento, Oportunidades da 
região (Vocação), Desafio das Em-
presas Familiares e Empreender para 
se fortalecer serão desenvolvidos 
pelos palestrantes ilustres. O empre-
sário Élcio Pereira da Silva, diretor 
da DOCCIN Contabilidade e ideali-

zador do evento, destaca o objetivo 
do evento: “Levar ao pequeno e médio 
empresário da Zona Leste informações 
de qualidade para melhor gerir e de-
senvolver seu negócio, capacitando-os 
para enfrentar as constantes mudanças 
e exigências do mercado globalizado”, 
comentou o empresário, que procurou 
a Ópera Marketing – agência multico-
municação para cuidar da Organização 
e Planejamento do evento  e conta com 
a realização da ACSP Distrital Mooca 
e CIESP Leste com apoio de divulga-
ção da revista Bella Mooca. 

Encontro de Empresários vai debater a 
retomada dos negócios na Zona Leste
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13º ENCONTRO DE 
EMPRESÁRIOS

DA ZONA LESTE



Beleza Express
Por Jhucy Silva*

Tintura em 10 minutos
Foi-se o tempo em que um pro-
cesso de coloração durava 45 mi-
nutos.  Hoje em dia, um produto 
da marca alemã Schwarzkopf 
deixa os fios de seu cabelo com 
nova cor em apenas 10 minutos. 
O processo é mais rápido por-
que os pigmentos penetram com 
maior velocidade na fibra capilar, 
cobrindo os brancos e dando re-
sultado natural e expressivo.

Esmalte de única camada
O esmalte de única camada é ideal 
para quem busca um resultado im-
pecável com qualidade profissio-
nal e secagem mais rápida. Desta 
forma, você evita problemas como 
borrados e amassados, garantindo 
unhas lindas e de forma rápida!

Escove a franja 
As franjas, longas ou curtas, sem-
pre adicionam charme ao look. 
Surgiu um evento ou um encontro 
inesperado e você não vai ter tem-
po de ir ao salão fazer os cabelos? 
Não fique desesperada.  Aposte em 
um rabo de cavalo com franja solta, 
lave apenas a franja e escove. Com 
isso, você estará deslumbrante a 
qualquer momento.

Finalizadores
Sem tempo para escovas e chapinha? 
É hora de investir em bons finalizado-
res para eliminar o frizz (fios curtos) e 
até lavar o cabelo a seco. E tem mais: 
bons protetores térmicos garantirão 
menos gastos com tratamentos futuros, 
protegendo seus fios do ressecamento 
da escova, chapinha e baby liss.

Ampolas de tratamento
A hidratação com ampolas é rá-
pida e prática.  Pode ser feita em 
menos de 10 minutos e, em alguns 
casos, você pode usar até durante 
o banho. Como são extremamente 
concentradas, podem ser feitas em 
intervalos de 15 dias. Agora, é só 
escolher o produto especifico para 
o seu tipo de cabelo e investir em 
um tratamento rápido e profundo.

*Jhucy Silva
dirige a Jhucy Silva Hair Studio

www.jhucysilva.com 
(11) 2872-5759

A mulher moderna assume vários papéis em sua 
rotina diária: trabalha fora, cuida dos filhos, do marido 
e administra a rotina de sua casa. Faz mil coisas ao 
mesmo tempo. Mas é vaidosa. De um jeito ou de outro, 
sempre encontra um tempinho para cuidar de sua 
beleza e aumentar a autoestima. Por isso, trago aqui 
para as leitoras da Bella Mooca algumas dicas simples 
e práticas de como economizar tempo, ganhar elogios 
e ficar tão bonita como uma verdadeira diva!

35 anos de experiência em Educação

Tri-campeã de jogos de raciocínio

Inglês curricular da Cultura Inglesa (FI)

Projetos culturais, esportivos e recreativos aos sábados

Projeto “Jovens Empreendedores Primeiros Passos” (SEBRAE)

Sistema Objetivo
Rua dos Trilhos, 1.248/1.282 - Mooca
www.institutocruzdemalta.com.br

CRUZ DE

E

 MALTA

 ISSO!

Tel.: (11) 3385-6560 - Educação Infantil - (11) 3385-6568 - Ensino Fundamental/Médio

Educação Emocional,
Educação Financeira,
Musicalização e 
Inglês na Educação Infantil.

EscolaCruzdeMalta

Bella Mooca | Mulher moderna
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As famílias estão cada vez menores. 
Cresce o número de pessoas que mo-
ram sozinhas e sofrem com a soli-
dão. Adultos vivem mais e precisam 
de companhia. Essas transformações 
experimentadas pela sociedade nos 
últimos tempos impulsionam o mer-
cado pets no País e abrem caminho 
para novas oportunidades de traba-
lho ou de um negócio próprio.
De acordo com dados da Junta Co-
mercial do Estado de São Paulo (Ju-
cesp), o número de empresas abertas 
no setor cresceu 80% no comparativo 
entre o primeiro trimestre de 2016 e 
igual período de 2014. Há dois anos 
eram 721 estabelecimentos no Estado 
e hoje existem 1.298 pontos comer-
ciais. Além disso, em janeiro de 2015, 
o cuidador de animais (pet sitter) pas-
sou a ser incluído na lista de ativida-
des aceitas como Microempreende-
dor Individual (MEI). Daquela data 
até junho deste ano, 16,7 mil pessoas 
se formalizaram nessa função.
Números da Associação Brasileira 
da Indústria de Produtos para Ani-
mais de Estimação (Abinpet) apon-
tam, também, para aumento no fatu-
ramento do setor: em 2014, foi de R$ 
17 bilhões no Brasil; em 2015 houve 

um crescimento de 7,6%, chegando 
a R$ 18 bilhões. Outros registros que 
chamam a atenção: o Brasil possui 
132 milhões de animais de estimação 
e está entre os três países que mais 
gastam com pets no mundo. 
Para o presidente executivo da 
Abinpet, José Edson Galvão de Fran-
ça, o segmento de Pet Food puxa o fa-
turamento. As empresas que fabricam 
e vendem alimento completo para 
pets serão responsáveis por 67,6% 
do faturamento do setor em 2016, de 
acordo com projeções. Isso mostra a 
importância do alimento pet no orça-
mento familiar. “Em tempos de crise, 
o consumidor pode migrar de um pro-
duto premium para um standard, mas 
não corta o investimento”, concluiu.
De olho nesse mercado em contínua 
expansão, nascem diversos tipos de 
produtos e serviços. Por exemplo: 
roupas, chapéus, bolsas, e comida 
natural para cães. Já existe também 
padaria pet, onde é possível adquirir 
produtos orgânicos, biscoitos inte-
grais, patês para cães alérgicos, rações 
sem transgênicos, picolés, bolos, cer-
vejas, comidas diversas e mais de 60 
petiscos artesanais sem adição de con-
servantes e corantes.

Inaugurada há menos de dois anos, 
a megaloja Petz, na Mooca, é um 
verdadeiro paraíso para quem ado-
ra bichinhos de estimação. Além 
de uma oferta de 20 mil itens como 
rações, coleiras, casinhas, roupas 
e antipulga, entre outros, a loja 
oferece consulta com veterinário, 
check-up, vacinação, banho, tosa 
e diversos tipos de tratamentos. 
Criada pelo empresário Sergio Zi-
merman há 15 anos, a rede possui 
atualmente 48 lojas no País. 

Serviço
Megaloja Petz 
Avenida Paes de Barros, 1.654
www.petz.com.br 
(11) 2181-7400

Megaloja Pet

O MERCADO DE
PETS NO BRASIL

O perfil dos animais de estimação do país e como eles são tratados

VAREJO PET:

RAÇAS DOS PET

OS DONOS DE CACHORRO 
COMPRAM MAIS EM:

35% 30%

17%

OS DONOS DE GATOS
JÁ PREFEREM:

36% 34%

14%

Pet Shops de bairro Super ou
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Fonte: Estudo CVA Petcare Cães e gatos 2016, Abinpet

A explosão do 
mercado pet
Números apontam que o setor ignora a crise e cresce sem parar
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Adoção
A vendedora Marcia Giuliani tem 
paixão por animais: mora em um 
bonito sobrado na Mooca  com sua 
mãe e nunca se casou. Seu xodó 
é a Sula, uma cachorrinha de 10 
anos, da raça Lhasa Apso. Tem ain-
da mais duas gatas (Nina e Kita) e 
cuida também de outros dois cães e 
uma gata do irmão que se separou. 
Quem visita sua casa, nota que os 
animais desfrutam de um amplo 
quintal e perambulam pela casa in-
teira. Dormem numa caminha que 
fica dentro de um quartinho e pas-
sam a maior parte do tempo em um 

pequeno  pallet.  Marcia conta que o 
amor pelos animais começou quan-
do sua mãe comprou um pequinês 
para agradar seu irmão. Depois, vie-
ram um Vira-Lata, um Pastor Ale-
mão e um Coker.  
“A Sula é muito tranquila, dócil, levo 
sempre para passear” comentou.
Marcia mora a 500 metros da mega 
loja Petz da Mooca. Frequenta a 
loja uma ou duas vezes por semana 
e adquire sempre ração seca, ração 
úmida, areia, petiscos para os ga-
tos, e remédios para os cães. Gasta 
em torno de R$ 400,00 por mês. 

Sula é a xodó da moradora
Por meio de uma parceria com 18 
ONGs que cuidam de animais aban-
donados, a Petz promove no estaciona-
mento de suas lojas, todos os sábados, 
uma campanha para adoção de ani-
mais. Assim, cães e gatos abandonados 
passam por tratamentos, são castrados, 
vacinados e vermifugados. Para fazer a 
adoção, é preciso passar por entrevista, 
assinar contrato e pagar uma pequena 
taxa de ajuda de custo. Segundo a em-
presa, a campanha encontrou um novo 
lar para 5.084 animais no ano passado, 
uma média de 98 adoções por semana. 
Em 2015, foram 4.014.
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O Clube Atlético Juventus pro-
move no próximo dia 27 de 
abril, em seu salão nobre, no 
bairro da Mooca, um megajan-
tar dançante para comemorar os 
93 anos de fundação. O show 
vai contar com a apresentação 
das bandas “São Paulo Show” 
e “Sun 7”. Durante este mês, os 
departamentos amadores tam-
bém irão promover diversos 
eventos para comemorar mais 
um aniversário do clube. 
O presidente, Domingos San-
ches, aproveitou a visita de di-
retores da revista Bella Mooca 
para fazer um rápido balanço de 
sua gestão que vai completar um 
ano no mês que vem. Explicou 
que recebeu o clube em situação 

financeira delicada, cheio de dí-
vidas com bancos, fornecedores, 
salários atrasados de funcioná-
rios e atletas.
“Conseguimos equacionar esses 
problemas com muito trabalho 
e apoio de diretores, conselhei-
ros e sócios do clube”, frisou o 
dirigente, acrescentando que a 
salvação foi a venda de títulos 
patrimoniais remidos autoriza-
dos pelo Conselho. Ainda se-
gundo ele, foram vendidos mais 
de 300 títulos remidos. Cada um 
custa R$ 6.300,00 à vista ou R$ 
7.000,00 à prazo. Atualmente, o 
clube conta com  3.200 sócios 
ativos e 250 funcionários.
O dirigente informou também que o 
clube está buscando outras formas 

de alavancar recursos. Citou, como 
exemplo, o projeto que envolve a 
renúncia fiscal de empresas que vie-
rem a colaborar com o Juventus por 
meio do destino de parte do ICMS 
pago ao governo. “Pre-
cisamos contar 
com apoio 
de mais 
e m p r e s a s 
da Mooca”, 
enfatizou.
E prosseguiu:
“Se conseguir-
mos mais seis 
empresas apoian-
do o clube, va-
mos ter o alicerce 
necessário para 
tocar diver-

‘Moleque Travesso’
perto de seu primeiro centenário
Clube dribla crise financeira e faz festa para comemorar mais um aniversário
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Domingos Sanches presidente do Juventus
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sos projetos e obras”, citando, por 
exemplo, a piscina olímpica aquecida 
e a reforma  completa dos vestiários. 
O dirigente informou também que o 
novo diretor de marketing, Adriano 
Daré, tem diversas ideias para alavan-
car recursos para o clube. Uma delas é 
o lançamento da TV Juventus.
Quanto ao futebol profissional, dis-
se que o apoio de Raudinei Frei-
re, ex-jogador e agente FIFA no 
início de sua gestão foi decisivo 
para o clube disputar a Copa Pau-
lista. A situação melhorou quando 
chegaram três novos patrocinado-
res: Hospital e Maternidade São 
Cristóvão, Fort Banco e a Esfiha-
ria Juventus.   Atualmente, o clube 
disputa o Campeonato Paulista da 
Série A-2. No segundo semestre, 
joga a Copa Paulista. “Estamos 
conversando com a Caixa Econô-
mica Federal e com outras empre-
sas para patrocinarem também nos-
so futebol. Afinal, é onde temos os 
maiores gastos”, concluiu.   

Serviço:
Evento: Aniversário do Clube Atlético Juventus 
Data: 27/04/2017
Horário: 20h00
Local: Salão Nobre 
Endereço: Rua Juventus, 690
Convite: R$ 98,00 (incluso bebidas)
Estacionamento: R$ 20,00
Informações: (11) 2271-2000

Em destaque: Taça de Prata (série B) do Campeonato Brasileiro de 1983 



26

Bella Mooca | Informe publicitário

O cirurgião-dentista da Mooca, Dr. 
Ronaldo Fabiano, participou do 
credenciamento na área de Cirurgia 
Guiada para instalação de Implan-
tes Odontológicos. O evento ocor-
reu na Faculdade de Odontologia 
da USP em São Paulo, foi trans-
mitido ao vivo pelo Facebook e 
publicado em sua Fanpage @Due-
Sorrisi, contando com a presença 
de profissionais de todo o país. 
Fazendo parte da equipe como 
consultor da empresa Implacil 
De Bortoli (@ImplacilDeBorto-
li), Dr. Ronaldo participou, dessa 
vez, como assistente do Dr. Cesar 
Oleskovitz, sócio proprietário da 
empresa Bioparts (@bioparts) e 
pôde ver o quanto a troca de expe-
riências e conhecimentos com os 
demais cirurgiões dentistas presen-
tes foi fundamental para o sucesso 
do evento.
A Cirurgia Guiada, se inicia 
com um exame chamado tomo-

grafia computadorizada. Neste 
exame, toda estrutura óssea e 
dentária do paciente é copiada 
para dentro do computador em 
uma imagem tridimensional.
Uma vez que temos as informações 
digitais do paciente, um moder-
no programa de computador nos 
orienta a encontrar a melhor posi-
ção do implantes, visando tanto a 
anatomia óssea como a estética da 
prótese dentária. Esta simulação da 
cirurgia em computador é exausti-
vamente testada até que tenhamos 
certeza de ter encontrado o melhor 
plano de tratamento.
A partir daí, é criado uma guia que 
se adapta com perfeição na boca do 
paciente. Esta guia contém disposi-
tivos que orientam a inserção dos 
implantes para que estes fiquem 
localizados de forma igual à que 
foram planejados no software 3D.
Com a guia em posição, os im-
plantes são colocados sem a ne-

cessidade de nenhum corte, pois 
eles passam por um pequeno ponto 
de entrada da gengiva. A cirurgia 
é realizada de forma muito mais 
confortável, tanto para o paciente 
como para o cirurgião.
Após os implantes terem sido insta-
lados, os dentes são então ajustados 
para que o paciente possa mastigar 
e sorrir. Os dentes podem ser ins-
talados no mesmo dia da cirurgia, 
de forma imediata (Carga Imedia-
ta), ou após 2 meses da cirurgia de 
forma tardia.
A recuperação de um paciente que 
foi submetido à Cirurgia Guiada de 
implantes é impressionante, nor-
malmente no mesmo dia ele já está 
em condições de voltar a suas ativi-
dades cotidianas.
Embora seja a tecnologia mais 
avançada disponível para implan-
tes, as guias cirúrgicas não adi-
cionam custo elevado ao preço 
final do tratamento.

Implantes Sem Cortes

Foto divulgação





De acordo com o clínico geral do 
Hospital e Maternidade São Cristó-
vão, Vagner Sanches Nakayama, os 
portadores de Hipertensão Arterial 
Sistêmica, popularmente conheci-
da como pressão alta,  têm um sig-
nificativo aumento de risco quanto 
a eventos cardiovasculares a curto 
ou longo prazo, devendo o quanto 
antes iniciar tratamento.
“Uma grande preocupação com 
relação ao diagnóstico da pressão 
alta é sua traiçoeira natureza as-
sintomática. Então, demora para 

ser diagnosticada e tratada. Nor-
malmente, só é descoberta quan-
do há uma primeira complicação 
cardiovascular, normalmente um 
Acidente Vascular Cerebral (AVC 
isquêmico, gerando uma espécie de 
obstrução ao fluxo arterial, impe-
dindo a passagem de oxigênio e nu-
trientes para as células cerebrais)”, 
explica o especialista. 
No entanto, nos pacientes sinto-
máticos, alguns indícios podem 
ser observados como suspeita de 
pressão alta, são eles: cefaleia, 

tonturas, fadiga, alterações visuais, 
palpitações, perda ou ganho de peso, 
entre outros sintomas. “Cerca de 
95% dos casos têm causa desconhe-
cida e são chamados de Hipertensão 
Primária ou Hipertensão Essencial”.

E prossegue:
“Acredita-se que a Hipertensão 
Primária seja uma consequência 
de fatores genéticos associados a 
diversos fatores ambientais, como 
ingestão excessiva de sal na dieta, 
obesidade, estresse, entre outros”. 
As consequências da pressão alta 
não controlada ocorrem no cor-
po todo, como lesão vascular nos 
vasos sanguíneos (que dificulta a 
passagem do sangue e afeta a ir-
rigação de todos os órgãos e te-
cidos) e no coração (insuficiência 
cardíaca, infarto, morte súbita); 
doença cerebrovascular (afeta os 
vasos cerebrais, sendo a maior 
causa de óbito no Brasil).
O especialista alerta para a impor-
tância do controle pressórico para 
reduzir os efeitos já citados. “É ne-
cessário melhora do estilo de vida, 
com redução da ingestão de sal (no 
máximo 6g por dia), dieta saudável 
(verduras, frutas, leite desnatado e 
derivados, menos gorduras), con-
sumo moderado de bebida alcoó-
lica (não ultrapassando 30g diários 
para homens e 15g para mulheres), 
atividade física regular de pelo me-
nos 30 minutos ao dia, controle do 
colesterol e triglicerídeos, além da 
suspensão de cigarros e controle do 
estresse”, conclui. 

Hospital São Cristóvão:
Especialista esclarece
dúvidas sobre pressão alta

Bella Mooca | Saúde





A artesã Kelly Damaris Baiadori, que 
dirige o Ateliê Raízes Kepot’s com a 
sócia Sonia Limonte, no bairro da 
Mooca, tem uma receita pronta para 
quem deseja fazer sucesso com pe-
ças de artesanato: “Precisa ter inicia-
tiva, paciência e criatividade”, frisou. 
Ao mesmo tempo em que explica - 
gesticulando o tempo todo - que tam-
bém é necessário buscar novidades em 
feiras e eventos para agradar os clien-
tes, faz uma advertência para quem 
pretende entrar no ramo: “Se você não 
tiver o dom para trabalhos manuais, vai 
ser difícil vencer”, frisou.
Em seguida, conta que entrou para a 
profissão por acaso. Começou com 

pequenos trabalhos em biscuit (mas-
sa de modelar) quando estava grávida 
do seu primeiro filho. Depois, passou 
a produzir potes de decoração de co-
zinha e de mantimentos para parentes 
e amigos. Ampliou o portfólio para 
kit’s de bebê e quadros de maternida-
de personalizados, imagens religiosas 
e passou a vender para mães de alunos 
da escola do seu filho, na Vila Alpina.  
“Hoje, nós produzimos uma média de 
250 peças por mês” explica a artesã, 
há 15 anos na profissão.
Sem esconder sua paixão pelo tra-
balho, Kelly também atua como ar-
quiteta de interiores, restaura peças 
de madeira, faz reparos e pequenos 

serviços de aplicação de texturas, 
restauração de móveis (pátina e la-
queação). Além disso, também de-
senvolve novas técnicas para aplica-
ção de resina e estêncil, por exemplo. 
“Eu tenho paciência para tudo menos 
para ensinar”, avisa. Por isso, aluga 
seu espaço para diversos cursos de 
técnicas de madeira, modelagem em 
biscuit, entrelaçamento de pedraria 
ou tapeçaria, entre outros.

Lições de 
uma artesã

Serviço
Ateliê Raízes Kepot’s 
Rua Janguruçu, 26 – Mooca
www.raizeskepots.com.br 

Estamos há 58 anos no mercado oferecendo produtos e 

serviços gráficos, quando pensar em serviços grá�cos, 

pense na Ogra e entre em contato conosco.

Rua Dias Leme, 538 - Mooca - São Paulo - SP - 03118-040
TEL. 11 2076 3333 ou 3338 - atendimento@ogra.com.br
www.ogra.com.br

Bella Mooca | Por conta própria
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Semi Novos

45 anos de tradição

Novo Conceito de Loja PREMIUM
 

Loja 1: Rua da Mooca 3980
 

Aguardem!!
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A PARTIR DE 

830 MIL*

@dia logoengenhar ia

Acesse: www.dialogo.com.br

R E A L I Z A Ç Ã O  E  C O N S T R U Ç Ã OI N T E R M E D I A Ç Ã O

LPS São Paulo - Consultoria de Imóveis Ltda. | CRECI/SP 24073J | Rua Estados Unidos, 627 | Jardim América | São Paulo | 11 3067 0600 | www.lopes.com.br
JD Gestão, Vendas e Participações Imobiliárias Ltda. | CRECI J25823 | Pç. Sílvio Romero, 132 cj 42 | Tatuapé | São Paulo | SP | (11) 3506 0000 | jdgi.com.br. 

*Ref. ao apto. 32: Ato R$ 249.000; fi nanciamento de R$ 581.000; valor total: R$ 830.000. **Ref. ao apto. 42: Ato R$ 174.000; fi nanciamento de R$ 406.000; valor total: R$ 580.000. 
Para mais informações acesse: www.dialogo.com.br

A PARTIR DE 

580 MIL**

ESCOLHA O SEU DIÁLOGO PRONTO PARA MORAR NA MOOCA.

TERRAÇO COM CHURRASQUEIRA

SUÍTES 
(+ LAVABO)3 VAGAS 3 OU 2

DETERMINADAS + DEPÓSITO

TERRAÇO COM CHURRASQUEIRA

DORMS. 
(1 SUÍTE)3 OU 2 VAGAS 3 OU 2

DETERMINADAS + DEPÓSITO

RUA MARQUÊS DE VALENÇA, 260
ALTO DA MOOCA

dialogo.com.br/veredaal todamooca

RUA CHAMANTÁ, 236 - MOOCA

dialogo.com.br/reser vachamanta

2157-0224I N F O R M A Ç Õ E S :

A PARTIR DE 

830 MIL*

TERRAÇO COM CHURRASQUEIRA

VAGAS 
DETERMINADAS + DEPÓSITO

dialogo.com.br/veredaal todamooca

3368-0490I N F O R M A Ç Õ E S :

A PARTIR DE 

580 MIL**

TERRAÇO COM CHURRASQUEIRA

3OU2

Perspectiva artística da fachada

Perspectiva artística da fachada


