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Planejar Espaço do leitor
e crescer
Por Marcella Porta,
Publisher da Bella Mooca

N

este cenário de crise, recessão, desemprego e mudanças
no comportamento do mercado
de trabalho, muitas pessoas estão
partindo para abrir seu próprio
negócio. Empreender não é apenas abrir um negócio e esperar
os resultados acontecerem. É necessário desenvolver um planejamento estratégico minucioso para
crescer e vencer.
Em outras palavras, é fundamental conhecer o potencial de seu
mercado, ter controle perfeito da
vida financeira de sua empresa,

controlar as despesas, negociar
bem as compras e evitar desperdício de tempo e dinheiro.
Lembre-se de que o mercado está
em constante mudança. Contínuas e imprevisíveis alterações nas
características dos consumidores, surgimento de novos produtos, concorrentes, fornecedores e
a mudança na posição estratégica
da organização implicam na necessidade de ininterrupta revisão
dos objetivos, processos e ações.
Uma sugestão: converse com o
SEBRAE. Ele tem a expertise
necessária para lhe oferecer caminhos para uma boa gestão de
seu negócio. Aproveite também
para conhecer a Associação Comercial - Distrital Mooca - e
trocar ideias com empresários
da região em busca de parcerias
sólidas. E bons negócios!

“Até hoje, me lembro da capa da
primeira edição, com o conjunto “Demônios da Garoa”. Muito
bonita e criativa. Gosto da revista porque é muito bem elaborada. Apresenta sempre assuntos
atuais e interessantes, principalmente da seção “Memória
Viva”, que traz temas curiosos
da Mooca antiga.
Santina Angelina dos Santos,
moradora do bairro.

“A revista Bella
Mooca se supera a cada edição.
Leitura agradável e fundamental para agregar
nossa região.”
Francisco Parisi,
coordenador adjunto das sedes
distritais de ACSP
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Por que a Mooca é bella?

Confira os depoimentos de três personalidades que moram ou trabalham aqui

Valdir Ventura

Maria Felisa M. Gallego Ricardo Salvatore
Diretora-presidente da Imprensa Oficial

Delegado do 57º Distrito Policial da Mooca

“Transbordo de saudosismo ao falar
do bairro que nasci e sempre vivi.
A influência italiana e portuguesa
faz da Mooca o reduto dos melhores
restaurantes, cantinas e pizzarias da
cidade. Gosto de almoçar aos domingos
no Dom Carlini e no Di Cunto e assistir
aos jogos do Juventus na Rua Javari.
Se a emoção de uma bela partida de
futebol alterar os meus batimentos
cardíacos, não tenho com o que me
preocupar. O Hospital e Maternidade
São Cristóvão, que nasceu no bairro
há 52 anos, presta o melhor serviço de
assistência à saúde de toda a região.”

“A Mooca, por um lado, preserva
alguns aspectos da São Paulo
antiga; e, por outro, acompanha a
modernidade. É um bairro onde
muitas coisas remetem à infância
e outras às cidades do interior. Ao
mesmo tempo, é provinciana e
cosmopolita. Sua localização central
é periférica. Trabalhar aqui, para
mim, é viver essa dualidade. As
tradições são preservadas em festas
religiosas e pelas famílias italianas
que ainda são maioria no bairro. Isso
dá um toque aconchegante e familiar.
O que a torna Bella.”

“A Mooca é bella por várias
razões, mas principalmente porque
tem baixo índice de criminalidade
e de violência. Conta para isso,
também, o ótimo entrosamento
entre a Polícia Civil e a Polícia
Militar. Além disso, seus
moradores são pessoas ordeiras
e preocupadas com o bem
comum. Também é um bairro
muito bem servido no capítulo
da gastronomia. Gosto de
frequentar a Pizzaria do Angelo
e o restaurante Mar & Brasa, na
Rua Sapucaia.”

Presidente-executivo do Hospital e
Maternidade São Cristóvão

Paes de Barros.

Q

uem mora na elegante Avenida Paes de Barros ou passa por
lá com frequência, deve ter feito, ao
menos uma vez, esta pergunta: Afinal,
quem foi Paes de Barros?
Rafael Aguiar Paes de Barros nasceu
na cidade de Itu, interior de São Paulo
no dia 28 de Dezembro de 1835. Seu
pai, Capitão-Mor Bento Paes de Barros, foi um dos primeiros Barões da
cidade de Itu, no interior paulista.
Rafael fez seus primeiros estudos
na pequena e pacata Itu. Mais tarde,
transferiu-se para a capital, matricu6

Você sabe quem foi?

lou-se na Faculdade de Direito de São
Paulo onde se tornou bacharel em direito no ano de 1858. Neste mesmo
ano foi para a Inglaterra, onde conheceu o “Turfe”, esporte a cavalo muito
tradicional no continente europeu.
Foi casado com Francisca de Azevedo Barros, com a qual teve 16 filhos.
Após alguns anos, voltou para o Brasil e criou em suas terras, na Mooca, o
Hipódromo Paulista. Tempos depois,
mudou de endereço e trocou o nome
para Jockey Club de São Paulo.
Rafael de Paes de Barros defendeu

o abolicionismo e assinou a famosa
Convenção Republicana de Itu em
1873. Em pleno regime monárquico, foi vereador pelo partido Republicano Paulista. Na mesma época
presidiu a Sociedade Promotora da
Imigração e ajudou a fundar o jornal
“A Província de São Paulo”, hoje “O
Estado de S. Paulo”. Também foi
Diretor do Museu Provincial e provedor da Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo. Faleceu no dia 12 de
Março de 1889 e seu corpo foi sepultado no Cemitério da Consolação.
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EXCLUSIVO

Hospital CEMA,
em expansão,
vai mudar de
endereço
Maquete da futura sede do CEMA

O Hospital CEMA está construindo sua nova sede central na Rua
Padre Adelino, no Belém, a 500
metros do metrô. A nova sede
terá 24.329 m2 de área construída
(pouco mais que o dobro do tamanho atual); quatro subsolos e sete

pavimentos para receber leitos de
internação, consultórios, salas de
exames, salas cirúrgicas e laboratórios de imagem e exames para
diagnósticos. O novo edifício terá
todas as facilidades tecnológicas,
acessibilidade e conforto para

pacientes nas especialidades de
olhos, ouvidos, nariz e garganta. O
CEMA já possui unidades laboratoriais nos Shoppings Aricanduva,
Eldorado, Interlagos, Tucuruvi,
Metrópole (São Bernardo do Campo), e Santana (ao lado do metrô).

Juventus Centenário
O Clube Atlético Juventus lançou, em
sua sede, o Projeto Centenário sete
anos antes de completar 100 anos. Na
ocasião, o presidente, Domingos Sanches, apresentou uma proposta para o
clube receber recursos financeiros por
meio de renúncia fiscal e, com isso,
promover melhorias em sua infraes-

trutura, investir em esportes de alto
rendimento, futebol de base e na criação de um memorial para resgatar a
história do clube. O prefeito regional
da Mooca, Paulo Sérgio Criscuolo,
compareceu ao evento e apresentou
um projeto para a iluminação do
campo da Rua Javari.

Centro Educacional da Mooca tem
novo coordenador
O Centro Educacional e Esportivo
Salim Farah Maluf, também chamado de Centro Educacional e Esportivo
da Mooca, tem novo coordenador. O
administrador de empresas Gilberto
Bandolin assumiu o cargo no lugar
de Durval Luiz da Silva. Bandolin é
o segundo tesoureiro do Diretório Regional do PSDB, do bairro, e assume
pela primeira vez um cargo público.
8

Seu principal desafio: fazer a população voltar a frequentar o local. Para
isso, pretende aumentar a segurança,
implantar novo sistema de iluminação,
fazer a manutenção e a reforma de várias áreas (como, por exemplo, os sanitários públicos). “A população terá
que tirar uma carteirinha com foto para
frequentar o Centro Educacional e Esportivo”, informa o novo coordenador.

Gilberto Bandolin: prioridade é a segurança

TRADICIONAL
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Mooca resgata o centenário
da 1ª greve geral do País

Dança de salão
mantém a
“chama do amor”

II Encontro Histórico-Cultural integra o calendário de
festejos do aniversário de 461 anos do bairro

preferidos: “A dança de salão aproxima
os casais e melhora o relacionamento”,
enfatiza Laura, professora aposentada,
que dirige um ateliê de costura. Euclides Gonzalez, engenheiro eletricista e
novo presidente do Rotary Club São
Paulo Mooca, diz que o casal aproveita
os encontros e as festivas da entidade para colocar em prática tudo que
aprendem na escola: “A dança é uma
atividade prazerosa e que também
aproxima o casal. É uma farra. Indico
para meus amigos”, comenta.
A Art Club funciona há 17 anos. Atualmente, tem 150 alunos e seis professores. As aulas são de segunda a
quinta-feira das 15h às 22h30 e aos
sábados (14h às 17h30).
Mais informações:
www.escolaartclub.com.br

E

m junho de 1917, décadas
antes da CLT (Consolidação
das Leis Trabalhistas) no Brasil, cerca de 400 operários - em
sua maioria mulheres - da fábrica têxtil Cotonifício Crespi, na
Mooca, paralisaram suas atividades. Reivindicavam aumento
de salários e redução da jornada
de trabalho. Protestavam também contra o assédio sexual
que sofriam dos contramestres
que supervisionavam o chão
de fábrica. O movimento avançou
para cidades do interior e do próprio
País. Para resgatar este movimento, a

Associação Comercial de São Paulo, Distrital Mooca, promoverá, em
parceria com a UniCapital/Uniesp,

Rotarys Mooca e Alto da Mooca, o
II Encontro Histórico-Cultural da
Mooca no próximo dia 17 de agosto,

às 19h, no Teatro Arthur Azevedo. O
evento integra o calendário oficial de
festejos do aniversário de 461 anos.
“A importância desse histórico
acontecimento está no fato de todos perceberem a necessidade de
melhorar as condições de vida, de
se aprimorar profissionalmente, de
crescer e trabalhar de forma digna”, destaca Beth Florido, jornalista, historiadora e uma das organizadoras do evento, acrescentando que
haverá teatralização, exposição fotográfica e apresentações musicais
no evento. Patrocínios: São Cristóvão Saúde e Buffet Tulipas.

Festejos no mês inteiro

A

Associação Comercial de
São Paulo – Distrital Mooca
–, em parceria com diversas entidades, associações, empresários e
moradores, está trabalhando para
os festejos do 461º aniversário
da Mooca. Na programação, destaques para a casa espírita Reencontro que promoverá o mutirão
“Cidade Linda” no próximo dia
12 de agosto, a partir das 10 horas,
com varrição de ruas do entorno
da entidade e plantio de mudas
de árvores no canteiro central da
Avenida Paes de Barros; no mesmo dia, o Grupo de Escoteiros
Parecis promove, junto ao Extra,
uma campanha de doação de alimentos e materiais de higiene e
limpeza para a Nova 4E.
As festividades começam com
jantar dançante “Azul e Bran10

co”, na Igreja do Bom Conselho,
no próximo dia 5 de agosto. No
dia seguinte, abertura oficial com
uma missa na Paróquia São Rafael, organizada pelo CONSEG

Mooca. O encerramento acontece no dia 30 de agosto com uma
missa na capela da Rua Javari,
ao lado do Extra, promovida pela
Associação Amo a Mooca.

461 anos

Confira a programação na nossa Fan Page
/mooca-461-anos

A

dança de salão ganha novo impulso e muito mais adeptos na
Mooca. É uma ótima opção para
aproximar os casais, quebrar a rotina
e queimar calorias. Além disso, aumenta a autoestima, promove maior
flexibilidade corporal e a integração.
O casal Euclides e Laura Gonzalez (juntos há 43 anos e quatro filhos) adotou a
dança de salão depois de participar de
um cruzeiro há 12 anos. Atualmente,
bate cartão todas as segundas-feiras à
noite na Art Club, da Rua do Oratório.
Samba, bolero e forró são os ritmos

Dança ajuda a
“desatar os nós”
A psicóloga de casal, Marisa Salomão,
diz que muitos casais procuram a dança de salão com o objetivo de encontrar
um caminho para melhorar o relacionamento. Segundo ela, o ser humano
tem uma necessidade interior que pode
estar ligada ao desejo de comunicação,
desfrutar da linguagem corporal e desvendar os mistérios das relações: “Para
que isso aconteça, é necessário que haja
confiança e entrega”, frisa. E conclui:
“Se o casal conseguir fazer uma analogia entre a dança e a dinâmica conjugal,
com certeza irá obter benefícios positivos e poderá ‘desatar os nós’ da relação
de um modo diferente e efetivo”.
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Tributo aos
seus ídolos

Núcleo de Negócios:
vem aí mais novidades

O

s fãs das consagradas bandas
de rock do Planeta encontram
em bandas covers uma oportunidade
para matar a saudade de seus ídolos
e de músicas inesquecíveis. Criadas
por puro hobby e tributo, elas são
formadas por músicos profissionais,
que estão na estrada há muito tempo, contam com excelente estrutura e tecnologia. Além disso, capricham no
figurino, na performance e na interpretação das músicas. Destaque para Bee Gees Alive (foto), Zoom Beatles e U2
One Love. Afinal, possuem uma legião de fãs na Mooca e lotam teatros, clubes e baladas em diversas cidades do País.

Primeira banda brasileira a divulgar
e interpretar a obra dos Bee Gees,
o Bee Gees Alive reproduz – com
incrível fidelidade - a mítica banda
inglesa dos irmãos Gibb. É formada
pelo vocalista Júnior Santana (Barry),
morador na Mooca; Tony Escriptori
(Robin) e Guido Roverso (Maurice).
Tudo começou, há 17 anos, quando
Júnior (que já cantava as músicas do
Bee Gees) conheceu Tony e Guido e
decidiram fazer o tributo.
O grupo adota estilo, figurino e performance de seus ídolos. No mês
passado, o show “Noite do Bem”, no
Stones Music Bar, teve cunho social,
A renda foi revertida para a Casa Madre Assunta, da Vila Prudente.
Hoje, a banda faz uma média de 80
shows por ano em diversas cidades
do País. No repertório, clássicos como
“Stayin´Alive”, “How Deep is your
Love”, entre outros.
www.beegeesalive.com.br.
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Zoom Beatles

Com uma legião de fãs espalhados
pela Mooca e cidade de São Paulo,
a Zoom Beatles tem em seu currículo shows realizados no “The Cavern
Pub”, em Liverpool (Inglaterra), logo
depois de vencer um concurso, em
2002, entre 152 bandas covers do país
da eterna banda inglesa.
A agenda da banda marca também um
show beneficente no próximo dia 27 de
julho, no Quintal do Espeto, no Tatuapé,
com renda da venda dos convites revertida para a Nova 4E – Entidade Especializada em Pessoas Especiais, localizada
na Mooca (www.nova4e.org.br) e que
está completando 50 anos.
Atualmente, a banda é composta
pelos músicos Reinaldo Almeida
(Paul McCartney) Rony Almeida
(George Harrison), Rodrigo Scantamburlo (Ringo Starr), Orah Neves (John Lennon) e Helton Oliveira (Sintetizadores e orquestras).
www.zoombeatles.com.br

Criado pela Associação Comercial
de São Paulo – Distrital Mooca –, o
Núcleo de Negócios Mooca e Vila
Prudente volta a se reunir no próximo dia 25 de Julho, no na Boate
Pyramid’s do Clube Atlético Juventus, a partir das 18h30. A fórmula
de apresentações foi ampliada para
quatro rodadas de negócios. Com
isso, vai facilitar ainda mais a troca
de informações entre os empresá-

U2 One Love

Excelente performance de palco, fidelidade musical, aparência, figurinos
e sonoridade perfeita. Essas características tornaram a U2 One Love
uma das melhores bandas covers do
País. Atualmente, é integrada pelos
músicos Sérgio Rosa (Bono) - voz,
violão e gaita; Diego Padovan (Adam
Clayton) - contrabaixo e voz; Luciano
Lobato (Larry Mullen Jr.) - bateria e
voz; e Álvaro Cordeiro (The Edge) guitarras, piano e voz.
Na estrada há mais de dez anos, já se
apresentou na Sala São Paulo, Teatro
das Artes, Teatro Gamaro, entre outras casas de espetáculo. No repertório,
músicas favoritas dos fãs como “With
Or Without You”, “One”, entre outras.
Sempre de acordo com a filosofia do
U2, a banda realiza diversas ações filantrópicas, com cachês doados a instituições, como a Nova 4E, Hospital Casa
Branca e Caminhos Musicais Jaguaré.
www.u2onelove.com.br

operamarketing.com.br

Bee Gees Alive

Participantes poderão receber
gratuitamente um check-up empresarial

rios. Outras novidades: os participantes poderão fazer um check-up

de gestão empresarial que será realizado por especialistas nas áreas

de Marketing, Comunicação, Logística, Gestão de Pessoas, Contabilidade, e Licença de Funcionamento;
e serão convidados empresários de
bairros vizinhos, como Ipiranga e
Tatuapé, por exemplo, para ampliar
o intercâmbio comercial na região.
Inscrições:
11 3180-3092 - Daniela ou Márcia.
www.nnegociosmvp.com.br
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Espaguete ao pesto de
rúcula e manjericao com camaroes

(Porção para 2 pessoas)

Por Chef Nagata

Ingredientes
300g. de espaguete grano duro
100g. de camarões médio limpos e sem casca
1 dente de alho picado
2 colheres de azeite extra virgem
½ maço de rúcula
½ maço de manjericão
100g. de parmesão
20g. de amêndoas tostadas e laminadas
Pimenta e sal a gosto
Espaguete:
cozinhe previamente até ficar “al dente” e reserve.

Chef Nagata,
a nova atração da Mooca

Chef Nagata e Catia Fonseca no programa
“Mulheres”, da TV Gazeta.

A gastronomia da Mooca está em alta.
O badalado chef Nagata abriu, há três
meses, a Cantina D’ Irene na esquina
das ruas Padre Raposo e Curupacê.
Lá, prepara saborosos pratos da cozinha italiana que o público adora e
costuma ver em programas de televisão. E promete não parar por ai, estão
em seus planos montar um restaurante
japonês, uma forneria e uma parrilla.
Tudo na Mooca. “A Mooca tem tudo
para ser uma referência gastronômica
na cidade de São Paulo”, justificou.
Enquanto prepara um Espaguete ao
pesto de rúcula e manjericão com
camarões (veja a receita na página
ao lado) Marcelo Nagata conta que
nasceu em Jundiaí, interior de São
Paulo. De origem oriental e forte in14

fluência da avó e mãe italianas, chega
aqui para ocupar um espaço deixado
de lado pelos comerciantes do setor.
Enquanto o bairro é bem servido de
bares, chopperias, pizzarias e hamburguerias, tem poucas cantinas italianas.
“Fiz pesquisa de mercado e escolhi a
Mooca porque é o berço da colônia italiana e não há muitas cantinas”, Ele diz
que investiu R$ 280 mil no negócio.
A Cantina D’Irene lembra as cantinas
italianas, com capacidade para 60
pessoas, decoração retrô, ambiente
climatizado e aconchegante. Outra
atração é o rodizio de massas no jantar. “Além da entrada de caponata,
rodamos espaguete com porpeta, nhoque recheado com molho reggiana,
capeletti de carne com molho pomo-

doro, por exemplo”, destacou.
Em sua trajetória profissional, Nagata
conta que trabalhou por seis anos no
famoso Restaurante Fasano. Começou como ajudante geral e saiu chef
de criação. De lá, foi para o Grand
Hotel Baglioni, de Florença (Itália).
Passou também pela França, Espanha
e aprendeu os segredos da cozinha do
Mediterrâneo. Em Belo Horizonte,
abriu duas casas italianas: Olegário
e Boníssima. Em São Paulo, criou a
Nagata Gourmet, delivery classe A.
Serviço:
Cantira D’Irene
Rua Padre Raposo, 433
Reservas: 11 3542-5000
www.cantinadirene.com.br

Modo de preparo
- Colocar numa frigideira grande:
- 2 colheres de azeite,
Acrescente o alho picado e os camarões para saltear
- sal e pimenta do reino a gosto
- Reserve os camarões e mantenha a frigideira com o azeite
- Triture no liquidificador a rúcula e o manjericão juntando o
parmesão (= molho ao pesto)
- Salteie o espaguete na frigideira (já cozido al dente)
- Junte o molho pesto pronto e acrescente os camarões reservados
- Finalize o prato com as amêndoas laminadas
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O sabor é irresistível. Pode ser redonda, quadrada, frita ou por metro. Servida na mesa, no balcão ou em casa pelo delivery.
À la carte ou rodízio. Massa fina ou grossa. Com ou sem borda recheada, mas sempre coberta de molho de tomates com
azeitonas, cebola e um fio generoso de azeite. Aceita diversos tipo de combinação e recheios. Democrática. Consumida por
pessoas de todas as idades e classes sociais. Não é invenção da Mooca. Mas é aqui que ela reina absoluta em cada esquina,
em cada pedaço do bairro, numa profusão de estabelecimentos que não param de abrir, além de casas tradicionais que estão
nos roteiros gastronômicos mais consagrados da cidade. Segundo dados do site Visite São Paulo (www.visitesaopaulo.com)
dos 55 mil estabelecimentos existentes na cidade, 4.500 são pizzarias (dados da Associação de Pizzarias do Estado de São
Paulo e que produzem, em média, um milhão de pizzas por dia). Bons argumentos para você visitar uma pizzaria. Quer outro:
10 de julho é o Dia da Pizza. Veja aqui o perfil de seis estabelecimentos do bairro:

Rodízio Nota 10

A Sacada é uma das mais tradicionais pizzarias da Mooca.
Inaugurada em 1974, implantou
o rodizio há 22 anos e conta com
30 tipos (salgados e doces) de
pizzas fina e saborosa. Trabalha
também com cardápio à la carte e delivery. Possui localização
privilegiada, ambiente aconchegante, acolhedor e salão para 200
pessoas. Conta com Espaço Kids
com monitores nos finais de se16

mana e adega climatizada. No dia
da Pizza reunirá blogueiros, jornalistas e empresários para uma
homenagem especial para o bairro da Mooca. Crianças até 5 anos
não pagam e de 6 a 8 anos pagam
só a metade. O rodízio custa R$
31,90 de segunda a quinta-feira;
de sexta e domingo R$ 34,90 e
sábados e feriados R$ 36,90.
Funciona das 18h às 24h.
www.pizzadasacada.com.br
17
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Divulgação: Empório

Bella Mooca | Gastronomia

Pizza-Bar
Fundado há 20 anos em uma das
áreas mais nobres da Mooca, o
Empório 167 Pizza-Bar reúne,
em um único local, pizzaria,
bar e incrível Espaço Kids, com
mais de 100m², que faz a alegria
da criançada (e dos pais). Serve deliciosas pizzas (salgadas e
doces) em ambiente descolado,
decoração tropical e arquitetura
moderna. Tem capacidade para
250 pessoas. No cardápio, também são oferecidas entradas,
drinks e sobremesas. Outras atra18

ções (sempre às terças e quintasfeiras): música ao vivo, apresentação de stand-up comedy e
harmonização de vinhos com a
presença de um sommelier. “O
conceito de Enogastronomia envolve a escolha de vinhos a partir
de suas características gustativas
e criando um conjunto sensorial
de grande prazer”, explica Wanderley Munhoz, um dos sócios da
casa. Para celebrar o Dia da Pizza, vai oferecer a borda grátis.
www.emporio167.com.br
19
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Pizza da Mooca

Fundada há 51 anos (na véspera
do dia do santo que lhe empresta o
nome) pelos primos Rafael e Ângelo que trabalhavam na Tecelagem
Crespi e faziam “bico” na Romanato nos fins de semana. Conta com
amplo salão com capacidade para
300 pessoas e uma caprichada adega de vinhos. Serve pizzas de massas finas e em tamanho maior que o
padrão do mercado: 40 cm. de circunferência. Informa ainda que só
utiliza ingredientes selecionados e
de primeira linha. Oferece mais de
60 sabores: muçarela, margherita,
camarão e romana são as mais pedidas. Funciona de terça à domingo.
www.pizzariasaopedro.com.br

Instalada na badalada Rua Guaimbé, a Pizza da Mooca tem salão
pequeno, luz baixa, música leve,
tijolo aparente e lâmpadas incandescentes. À moda de Nápoles, a pizza
é confeccionada em forno a lenha,
com farinha italiana, massa leve e
bordas grossas, fermentadas por 48
horas, em dois tamanhos: individual
(4 pedaços) e a de 6 pedaços. A estrela é a margherita, com molho de
tomate fresco, muçarela e manjericão. O cardápio combina clássicos
como aliche, napolitana, castelões
e calabresa, e apostas como caciocavallo, que leva molho béchamel,
muçarela e manjericão, além do
queijo que empresta seu nome.

Divulgação: Bendita Maria

Divulgação: Pizzaria São Pedro

São Pedro

Ângelo

Aberta há 46 anos, é uma das pizzarias mais antigas da Mooca, daquelas
onde se formam filas na porta e os
clientes cativos chamam os garçons
pelo nome. Um espaço tradicional,
informal e familiar. Tem balcão no
qual é possível comer as pizzas da
casa em pedaços, feitas com mas20

sa fina e muito recheio. A pizza de
Alho Frito (muito alho e cobertura de parmesão) é de comer de
joelhos, assim como a Maravilha
(palmito, calabresa, cebola, ervilha, muçarela e alho frito). Vale a
pena conferir.
www.pizzariadoangelo.com.br

Por Metro

A Bendita Maria é a pizzaria ideal para
quem deseja saborear uma deliciosa
pizza italiana quadrada, com massa
fina, recheio farto e ingredientes de primeira linha. Pode ser consumida em
três tamanhos diferentes: 1/4 metro
estreito (4 pedaços), 1/2 metro estreito
(8 pedaços) e 1/2 metro largo (12 pedaços). Outra atração que chama a
atenção de quem entra pela primeira vez é o ambiente rústico, à moda
dos antigos cortiços dos imigrantes
italianos, e os objetos pendurados
nos tetos e paredes. Tem capacidade para 250 pessoas. Funciona de
terça a domingo, e vai abrir no Dia
da Pizza (segunda-feira).
www.benditamaria.com.br

Paixão e marca registrada da Mooca, como não poderia deixar de ser,
a pizza tem até um dia só para ela: 10 de julho, o Dia da Pizza.

Pizza da Megapadaria

Panificadora Cepam é um caso à
parte. A megapadaria da cidade é
também uma deliciosa pizzaria.
De seus fornos saem redondas (inclusive Integral), da parte da manhã até o
final da noite. Se destacam os sabores:
atum temperado, 4 queijos e calabresa .
www.cepam.com.br
21
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Tempero dos deuses
A história do azeite de oliva remonta a milhares de
anos e tornou-se o tempero do nosso tempo.
que, segundo estudos recentes,
pode contribuir para a redução
dos níveis de colesterol no sangue. Está sempre presente nas
boas mesas. A baixa acidez e um
excelente sabor são as características do Azeite Extra Virgem.
É obtido da primeira pressão, de
azeitonas rigorosamente selecionadas. Este fino e saboroso azeite é apreciado pelos mais requintados paladares.
Atualmente, além de sabor e
aroma pronunciados, o azeite
de oliva vem sendo consumido
também por suas propriedades
nutricionais e funcionais, e está

“A despeito de todos os benefícios, pessoas que querem emagrecer - ou mesmo manter
o peso - devem consumir azeite com moderação.”
cada vez mais presente na mesa
dos brasileiros.
Há várias décadas conhecemos
o papel do azeite na prevenção
de doenças cardiovasculares
(como infarto do miocárdio,
trombose e AVC – o famoso
derrame cerebral), pela redução do colesterol ruim (LDL), e
também seu poder antioxidante
(em razão dos compostos fenólicos e vitamina E), além de auxiliar na absorção de várias vitaminas e de compor a estrutura
celular. Recentemente, porém,
estudos apontam também benefícios diretos na prevenção de
osteoporose, efeito bactericida
contra o Helicobacter pylori
(bactéria presente no estôma-

go) e até mesmo no combate à
inflamação. Além disso, possui benefícios comprovados na
redução de diversos tipos de
câncer, em especial tumores de

mama e cólon.
Dê preferência a embalagens escuras
ou de lata, pois a luz oxida o azeite;
da mesma forma, em casa, mantenha

o produto em locais escuros (dentro
de um armário, por exemplo), sempre bem fechado, e procure comprar
embalagens menores, que serão consumidas mais rapidamente, pois o
oxigênio também produz efeitos danosos sobre esse óleo.
A despeito de todos os benefícios,
pessoas que querem emagrecer,
ou mesmo manter o peso, devem
consumir azeite com moderação. O
óleo de oliva, como qualquer gordura, é altamente calórico – uma
colher de sopa fornece 90 kcal.
Onde encontrar bons azeites:
Casa Sagres
Rua Campo Largo, 350
Panificadora Cepam
Rua Ibitirama, 1.409

operamarketing.com.br

A oliveira é uma árvore cultivada há, pelo menos, 5.000 anos.
Os gregos consagram-na à Deus
Atena e é, desde sempre, considerada uma dádiva da natureza. O azeite dela proveniente
é principalmente consumido,
principalmente, nos países mediterrâneos. Os povos latinos
que imigraram levaram consigo
o hábito do consumo do Azeite.
Ele é uma das raras gorduras vegetais que é possível consumir
in natura. É considerado pelos
especialistas como um alimento
muito saudável devido ao alto
teor de ácidos monoinsaturados,

Fonte: Shutterstock
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Amigo Fiel

Pesquisa de universidade japonesa explica o afeto entre um cão e seu dono
A despedida do cachorro Kosmo nina desenvolvido pela equipe do também mostra como a convivência
no velório do músico Kid Vinil vi- cientista Miho Nagasawa, do De- com os cachorros pode ser benéfica.
ralizou nas redes sociais. Na hora partamento de Biotecnologia da A médica veterinária e coordenaem que o morador de rua Sandro, Universidade de Azabu, no Japão, dora do Hospital Veterinário da
de 40 anos, mais precisou de aju- e publicado na revista “Science”, Universidade São Judas Tadeu,
da, o seu amigo Marronzinho, um analisou a troca de olhares aten- na Mooca, relata sua própria exvira-lata de dois anos, não desgru- ciosos entre 55 pares de cachorros periência com o cão Fred: “Meus
dou um minuto dele. Nas telas, o e seus donos. Os resultados apon- pais contam que, diariamente,
filme “Sempre ao seu lado”, com tam que quanto mais tempo o cão no mesmo horário, meu cão deio ator Richard Gere no papel cen- se mostrava atencioso com o dono, tava-se em frente a porta de entral, emocionou pessoas de todo o mais oxitocina é liberada.
trada do meu apartamento e não
mundo ao relatar a história real do Não por coincidência, esses donos se saia de lá por nada até a minha
afeto entre um professor e seu cão, consideravam mais felizes com a rela- chegada, como se estivesse senna província de Akita, no Japão.
ção que tinham com seus animais de tindo que, eu estava próxima de
Esses fatos são, agora, reconhe- estimação. Além disso, o estudo forne- casa. Em questão de 15 minutos
cidos pela ciência. Um estudo ce indícios sobre como esses animais eu chegava e sempre era recebisobre os níveis de inteligência ca- se tornaram parte da história humana da com festa e alegria.”
24

São Judas abre
hospital veterinário
O novo Hospital Veterinário da Universidade São Judas Tadeu conta
com nove laboratórios para as aulas
práticas do curso de Medicina Veterinárias nas seguintes disciplinas:
Clínica Médica e Terapêutica, Técnica e Clínica Cirúrgica, Diagnóstico por Imagem e Patologia Clínica.
Além da capacitação dos alunos, o
hospital oferece atendimento clínico
à comunidade com preços reduzidos

para consulta, vacinação, tratamento intensivo, cirurgias, laboratório
clínico e raio X de cães e gatos.
Não recebe casos de emergências.
Funciona das 13h às 22h e com hora
marcada. O Snoppy, de 10 anos, de
Anderson Pinheiro, e a gata Mel,
de Camyla Garcia, receberam
atendimento de rotina.
Mais informações:
atendimentohovet@usjt.br
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Beleza Express
Por Jhucy Silva*

Fonte: Shutterstock

Segredos e truques para
deixar a pele mais bonita

Missão Nobre

Servir e apoiar a comunidade
são os compromissos dos rotary clubs

E

Valter Kwast, governador do Distrito 4430

quipamentos de Lavanderia e
Cozinha Industrial doados para
o Arsenal da Esperança pelo Rotary
Club de São Paulo Mooca, em colaboração com Rotary Club Torino
Sud (Itália); Equipamentos para a
montagem da Oficina Culinária da
Nova 4E (Entidade Especializada em
Pessoas Especiais) doados pelo RC
de São Paulo Alto da Mooca, com
apoio do RC da Califórnia (EUA),
no ano passado; participação efetiva
nas barracas da Festa Junina deste
ano da Nova 4E por parte do RC SP
Alto da Mooca, Mooca, Água Rasa e
Vila Alpina.
Estas ações sociais desenvolvidas pelos rotarys clubes da Zona Leste, que
integram o Distrito 4430, reforçam o
compromisso e a vocação da centenária entidade internacional: prestar
serviços, fomentar o ideal de servir
e apoiar todos os empreendimentos

da comunidade. Ao mesmo tempo,
é um clube de serviços integrado por
empresários e profissionais liberais
que se encontram uma vez por semana durante almoços, jantares e festas
para fortalecer a amizade e vínculos
pessoais e comerciais.
Logo depois de presidir a Conferência do Distrito 4430, no Hotel Monte
Real, em Águas de Lindóia, interior do
Estado, o governador, Valter Kwast,
fez um balanço de sua gestão e lamentou que dois clubes do Distrito (Vale
do Anhangabaú e Vila Antonieta) encerraram suas atividades: “Precisamos
resgatar a autoestima do rotariano e
trabalhar para aumentar o nosso quadro associativo”, frisou. Em seu lugar,
assumiu Dóris Pestana, do RC Brás.
Já o engenheiro Euclides Gonzalez,
que assumiu o cargo de presidente do
RC Mooca em substituição ao colega
Wilson Orcioli, disse que pretende

dar continuidade à gestão anterior e
promover ações junto às creches do
bairro. Ao mesmo tempo, deseja fechar parcerias com outros clubes da
região para executar projetos maiores
e duradouros. “Também vamos trabalhar para fortalecer a imagem do
Rotary na mídia”, concluiu.
O RC Alto da Mooca troca de presidente no meio do ano, a advogada
Marcia Cristina
Gonçalves (foto)
assume o cargo
no lugar de Arnaldo de Barros
Neto. Em seus
projetos, um foco: fazer a diferença
pela educação. Para isso, pretende
ampliar os serviços comunitários junto às creches, asilos e entidades de
classe do bairro. E deu um exemplo:
“Vamos estreitar os laços e a parceria
com a Nova 4E”, concluiu.

Serviço - Confira os locais e horários das reuniões:

Rotary Club São Paulo Alto da Mooca
Rua Curupacê, 192 – Mooca
Quintas-feiras / 12h30
Fone: 2965-7661
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Rotary Club São Paulo Mooca
Rua Orvile Derbi, 254 – 2º andar
Terças-feiras / 19h30
Fone: 2716-1616

Pele ressecada

No inverno, as mulheres reclamam
da pele ficar ressecada e de escamação no rosto. Isso ocorre porque elas
abusam do chuveiro quente e se expõem ao frio.
O ideal é sempre manter a pele hidratada. Dica rápida: faça uma esfoliação caseira, a cada 15 dias. Para
isso, use uma colher de chá de açúcar cristal e uma moeda de 1 real de
sabonete líquido. Misture e passe no
rosto com movimentos regulares.
Com isso, vai eliminar o ressecamento da pele e promover uma renovação das células do rosto.

Maquiagem em flash

As bases estão sendo substituídas
pelo BB Creem porque é mais leve,
dá uma aparência mais natural e
permite que a pele “respire” melhor
e diminui os problemas causados
pela acne (doença na pele).

Sobrancelhas

Também estão em alta as sobrancelhas mais contornadas e iluminadas.
Para conseguir esse efeito, você deve
usar sobrancelhas em tons marrons
(nunca o preto), iluminar abaixo da
sobrancelha com sombras cintilantes
e de tons claros. Dessa forma, vai le-

vantar a sobrancelha e realçar o olhar.

Hidratação de pele

Use diariamente creme hidratante
no rosto e proteção solar mesmo
durante o inverno.

Lábios de mel

Em caso de ressecamento dos lábios,
o ideal é esfoliar com açúcar cristal
e mel. Além disso, manter os lábios
sempre hidratados.
*Jhucy Silva
dirige a Jhucy Silva Hair Studio
www.jhucysilva.com
(11) 2872-5759

APOIO:

x car

sua concessionária Multimarcas

2602.3333

www.xcarmultimarcas.com.br

Loja 1 • Rua da Mooca 3980
Loja 2 • Rua da Mooca 4080

Esse está laçado, troca com troco,
financiamento em até 60x.
Esse não Escapa!! Tá Seguro!!!

2944.7547 Sr. Otávio
97104.4799

Contrate:

João de Thinuca
do Berrante

Parabeniza a X Car Multimarcas pelos seus
45 ANOS!
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Cozinha de
imigrantes

Os holofotes da
Mooca estão aqui
H

ospedaria é um restaurante que
tem o DNA da Mooca antiga
e ocupa um salão rústico de galpão
desativado, em frente da Di Cunto,
na Borges de Figueiredo. A casa tem
pé-direito alto, tubulação aparente e
mistura tradição com modernidade.
“A ideia é respeitar os ingredientes e
usar técnicas modernas e equipamentos contemporâneos”, conta o chef

Fellipe Zanuto, neto de italianos,
formado em gastronomia, mestrado
em alimentos e bebidas na Austrália
e dono também d’A Pizza da Mooca.
Na cozinha, receitas caseiras. Por
exemplo: arroz de polvo, massa
fresca com molho de tomate e carne suína ou bovina moída; queijo
meia cura ralado e tostado na lenha;
e risoto de imigrante, preparado com

arroz agulhinha, pedaços de frango e
de carne de porco cozida em baixa
temperatura. A carta de vinhos tem
só rótulos nacionais.
Serviço
Hospedaria
Horário: das 12h às 15h (sáb. e
dom., até 17h; fecha seg.)
Rua Borges de Figueiredo, 82
Fone: (11) 2291-5629

O condomínio Luzes da Mooca, inaugurado em 2014,
deu o primeiro grande impulso na região.

D

e uma hora para outra, uma região degradada ganhou status na
Mooca. De repente, empresários, empreendedores, arquitetos, dirigentes de
entidades de classe e a própria mídia
resolveram abrir os olhos para uma
área dominada por armazéns e galpões abandonados da Rua Borges de
Figueiredo, junto ao Viaduto Professor
Alberto Mesquita de Camargo, que separa os dois lados da Mooca.
Tudo começou com a chegada naquela área do estúdio de tatuagem Paint
Black; do Disjuntor, misto de bar e
galeria de arte e do restaurante Hospedaria. Em breve, o lugar deve ganhar
mais duas casas: uma de churrasco
texano e outra de comida havaiana.
Todas com propostas modernas, descoladas e combinadas com a reurba30

nização batizada de Distrito pelo empresário José Américo Crippa Filho, o
“Tata”, sem deixar de lado a tradição
e a história do bairro.
Agora, a FAM (Faculdades das Américas) aprovou um retrofit junto à Prefeitura e pretende instalar um novo campus
exatamente no prédio que ficou conhecido como Moinho Santo Antônio, casa
de eventos que funcionou até 2011. O
projeto também propõe que a plataforma da estação Mooca/Juventus da
CPTM passe para a Borges de Figueiredo, com acesso dentro do campus.
A jornalista, historiadora e presidente
da Associação Amigos do Moinho,
Elisabete Florido, comenta que não
sabe como foi feita a aprovação do
projeto de construção do novo campus. Lembra que a área foi dupla-

mente tombada, contemplada como
de interesse de preservação histórica
e pede mais participação: “Antes de
tudo, queremos ser ouvidos”, frisou.
O arquiteto Luiz Carlos Castan, novo
superintendente da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Mooca, conta que entregou ao prefeito
João Dória uma carta sugerindo a
transformação daquela área em um
espaço cultural para fortalecer o turismo gastronômico e de negócios.
Destaca também que está disposto a
conversar com os proprietários dos
galpões para fazer um boulevard e virar o cartão-postal da Mooca. Como
a ideia coincide com a do criador do
Distrito, explicou: “Não quero ser
pai de nada. Apenas quero o bem da
Mooca”, finalizou.

Recuse Imitações!
Porque Esfiha é...JUVENTUS!
R.Visconde de Laguna,152-Mooca

DELIVERY 2796-7414 OU 2371-6080
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Home Office:
Bom negócio
pra todos

A

Internet mudou as relações de
trabalho. Agora não é mais necessário ir para a empresa. Basta
ligar em casa o computador e pôr
mãos à obra. Afinal, são cada vez
maiores as vantagens e os benefícios do trabalho remoto. Para os
dois lados: para a empresa, que
baixa seus custos, e para o funcionário, que ganha mais qualidade
de vida. Além disso, abre caminho
para quem deseja montar seu pró-

Mal de Alzheimer
Por Priscilla Rosa*

N

prio negócio e não tem muitos recursos para investir.
Quem escolhe home office, costuma
trabalhar com aquilo que mais gosta,
tem mais tempo livre porque não precisa ficar parado nos congestionamentos das grandes cidades e muito menos
pagar caro para almoçar, por exemplo.
Além disso, está mais fácil trabalhar
em casa, pois empresas e gestores
estão adotando essa estratégia e conseguindo excelentes resultados.

Essa tendência cresce também entre as pessoas que ficam desempregadas ou abrem mão da segurança
de um emprego fixo, carteira assinada e CLT pela oportunidade de
tocar seu próprio negócio como
autônomo ou microempresário. As
atividades são variadas e vão desde
web-design, ilustrador, consultor,
tradutor, fotógrafo, artista plástico,
arquiteto até jornalista, só para citar alguns exemplos.
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Bike shop
Muito mais do que um
espaço de venda de
bicicletas somos uma bike
shop preocupada em
oferecer qualidade de vida
e saúde para nossos
clientes.
Bicicletas e acessórios
das melhores marcas.
Nacionais e Importadas

Cicloturismo, Cicloviagens
e Le Tour

Rua Siqueira Bueno, 1643
Mooca - SP

(11) 2605-2418

o início surgem pequenas
e imperceptíveis perdas de
memória, que podem ser facilmente ignoradas. Depois, um lapso de memória no meio de uma
simples conversa, a troca da noite
pelo dia, esquecimento de tomar
um remédio. Até que algo ocorre
mais trágico, como tirar a roupa
com pessoas em volta, abaixar
as calças para fazer suas necessidades e até se tornar agressiva e
pronunciar palavrões.
A corrida ao médico e exames
torna-se uma maratona até que
vem o diagnóstico: trata-se de

“Mal de Alzheimer”, doença lenta e progressiva, que destrói as
funções mentais importantes do
indivíduo. Como não há cura para
essa doença, o diagnóstico precoce é importantíssimo para tentar
preservar ao máximo as capacidades intelectuais e prolongar a
qualidade de vida do paciente.
Uma questão importante para familiares ou cuidadores é promover a qualidade de vida desta pessoa por meio de ações pontuais:
- anotar as tarefas diárias pela casa:
desligar a TV, apagar as luzes.

- anotar quantas vezes se alimenta
por dia.
Outras medidas: estimular o convívio
social e familiar.
É importante também não deixar de
cuidar de si mesmo. Se você é cuidador, alivie o estresse fazendo exercícios físicos e procure ajuda quando
sentir que é necessário.

*Priscilla Rosa

Fisioterapeuta, formada pela PUCMinas, Pós-Graduada em Ergonomia e Qualidade de Vida pela FMU.
Dirige a Clinica Vital
rosa@ginasticacorporativa.com

JOGO ABERTO

Histórias, causos e curiosidades de futebol

Por Ailton Fernandes*

O gol mais
bonito de Pelé
Você conhece tudo
sobre futebol?
Concorra a uma camisa do
Juventus
Um zagueiro sofre falta na lateral,
fora da sua área. Outro companheiro
prepara-se para chutar para frente. De
repente, muda de ideia, vira o corpo
e resolve recuar a bola para o goleiro
a fim de ganhar tempo. Pega embaixo
da bola. A bola sobe, encobre o goleiro (que estava fora do gol) e morre no
fundo do gol. É gol? Sim ou não? Por
que? Quem acertar e justificar a respos-

ta de maneira convincente, automaticamente candidata-se para o sorteio de
uma camisa oficial do Juventus. Serão
consideradas para o sorteio as cinco
primeiras pessoas que responderem
certo a questão. Envie para o e-mail
editor@revistabella.com.br, aos cuidados do jornalista Ailton Fernandes. A
resposta será publicada na próxima edição da Bella Mooca.
Assista a reconstituição deste gol do Pelé.
Use o QR-CODE do
seu celular.

Burro com sorte? É o nome
da biografia que o técnico
lançou em 2015 com causos e histórias saborosas do
futebol. A renda da venda
do livro foi doada para o
programa “Gols pela vida”,
do Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba (PR).

Vem aí:

No próximo dia 2 de agosto, comemora-se 58 anos do famoso gol de Pelé no
estádio da Rua Javari. O gol foi assim:
Pelé recebe um passe na entrada da
área do Juventus, dá um chapéu no primeiro e depois no segundo marcador,
aplica mais um no terceiro; em seguida, encobre o goleiro “Mão de Onça”
e cabeceia para o gol vazio. Por esta
jogada genial, Pelé foi homenageado
pelo Juventus com um busto logo na
entrada do estádio. Não há registro cinematográfico do lance. Por isso, foi
montado em computação gráfica e fez
parte do documentário. “Pelé Eterno”.

Novo Conceito de Loja PREMIUM
Loja 1: Rua da Mooca 3980
Aguardem!!

0km
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45 anos de tradição

2602.3333

www.xcarmultimarcas.com.br

Loja 1 • Rua da Mooca 3980
Loja 2 • Rua da Mooca 4080
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Infraestrutura pronta
para sistema
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Entrada social com
fechadura digital*
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Banheiro com
iluminação e
ventilação naturais

Infraestrutura pronta
para sistema
de ar-condicionado

Persiana
de enrolar
Planta tipo de 3 suítes. Sugestão
de decoração. Móveis, em
dimensões comerciais, não fazem
parte do contrato. Medidas
internas de face a face.

Amplo terraço
com churrasqueira
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em vidro
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