
Parabéns,

Veja tudo sobre as comemorações e os presentes dos moradores 



Para muitos, mais do que
um bairro, a Mooca
é considerada um lar.
Um porto seguro para
os imigrantes. E não só
para os italianos.
A Mooca, hoje, abraça
o mundo e comemora
sua história. E a gente
tem orgulho de saber
que somos parte dela.
Um pedacinho desse bairro
com cultura e tradição
de uma cidade. Mais ainda.
De um país. Tá, desculpe
o exagero. É que a Mooca
faz isso com a gente.
Ela nos enche de paixão.
E, claro, de muito orgulho.

 MinhaMooca
MeuShopping

Família Collaro 5 gerações na Mooca desde 1927. Rua Capitão Pacheco e Chaves, nº 313 | Mooca.
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A associação Comercial de São Pau-
lo – Distrital Mooca – reúne os re-

presentantes de entidades, associações, 
empresários e moradores do bairro para 
colocar os eventos festivos em come-
moração ao aniversário da Mooca em 
um único calendário. Objetivo: facilitar 
a divulgação e aumentar o interesse da 
comunidade. Deu muito certo. Por isso, 
quero usar este espaço para agradecer e 
reverenciar todas as pessoas que inte-
gram a Comissão dos Festejos do 461º 
aniversário da nossa querida Mooca. 
Cada uma ao seu modo, de forma vo-
luntária e despretensiosa, deu o melhor 
de si nessa jornada. Em muitos momen-
tos, deixou de lado seus compromissos, 

seu trabalho, seus afazeres, enfim, para 
contribuir de maneira decisiva para o 
sucesso dos eventos programados para 
este mês de agosto. Obrigada mesmo 
pela parceria, comprometimento e amor 
ao nosso querido bairro. 
A verdade é que os festejos crescem 
a cada ano e fico muito orgulhosa de 
fazer parte desse time. Claro que a 
revista Bella Mooca, que nasceu há 
exato um ano, vai destacar os eventos 
programados para este mês de agosto; 
as transformações experimentadas; e 
gente querida do bairro vai dizer qual 
o ‘presente’ que gostaria de dar para 
a Mooca no seu aniversário, ideia do 
nosso solerte editor, Ailton Fernandes.
Por último, conto que a Bella Moo-
ca está completando um ano de vida. 
Momento certo para agradecer o 
apoio da Associação Comercial de 
São Paulo – Distrital Mooca e a con-
fiança de anunciantes, fornecedores e, 
sobretudo, os moradores da Mooca.

Boa leitura!

A União faz 
a diferença
Por Marcella Porta,
Publisher da Bella Mooca

Débora Gonçalves, 
jornalista e escritora

Ricardo Trentini, 
engenheiro civil

Émerson Gilioli, 
bancário

“A revista está cada vez melhor. Vocês 
estão no caminho certo e vão crescer! 
Adorei a seção Gastronomia, vou ex-
perimentar a nova cantina. Gostei tam-
bém da coluna sobre os nomes das ruas. 
Todo mundo gosta dessas coisas”.

“Caros, a cada leitura da revista me sin-
to mais da Mooca meu!! E que bom ver 
o Chef Nagata, no meio de nós, e que 
receita deliciosa que nos proporcionou 
de espaguete com camarões. Também 
gostei da matéria sobre a origem do 
nome da Avenida Paes de Barros”. 

“As reportagens são excelentes e nos 
mostra curiosidades, história e cultura 
de um dos melhores bairros da cidade. 
Quando morava em outro lugar, não tinha 
noção do que significava morar na Moo-
ca. Cinco anos depois, eu e minha esposa 
somos mooquenses apaixonados”. 

Espaço do leitor

www.revistabella.com.br
/bellamooca.revista

Para anunciar:

2268.3191

Bella Mooca | Editorial



90 ANOS

educação que permanece

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

/santacatarinasp

Estamos em festa!
461 anos da Mooca e 

 do Colégio Santa Catarina

Orgulho em ter contribuído para
a formação de várias gerações!

Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Período Integral
Extracurriculares

Desde 26 de agosto de 1927

Ensino de qualidade.
Educação que permanece.

Cursos:

PARABÉNS

MOOCA!
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A 44ª Festa de San Gennaro, uma 
das mais tradicionais da cida-

de, começa no próximo dia 9 de 
setembro (sábado) e 
prossegue por mais 
quatro fins de sema-
na. Uma boa oportu-
nidade para antigos 
e novos moradores 
da Mooca se encon-
trarem. Além deles, 
o público de outras 
localidades também 
poderá comer à von-
tade as delícias da 
gastronomia italiana 
e assistir a um show 
de música italiana.  
A festa deste ano vai ocupar uma área 
de 5.000 m2. e contará com 800 vo-
luntários. Lá, os visitantes poderão de-
gustar tradicionais pratos napolitanos, 
como spaghetti com linguiça, pizzas, 
polentas, fogazzas, canolli, preparados 
pelas “mammas” da comunidade. Na 

área interna, show de música italiana 
com a banda “Felice Itália”.
Toda a arrecadação será revertida 

para as obras assis-
tenciais da paróquia 
como a creche “Me-
nino Jesus”, que aten-
de 30 crianças de 2 
a 4 anos de idade. A 
igreja também entre-
ga cestas básicas para 
90 famílias carentes e 
coordena um trabalho 
com crianças e jovens 
da comunidade.

Serviço
44ª Festa de San Gennaro 
De 9 de setembro a 8 de outubro.
Os ingressos custam R$ 55,00
(sábado) e R$ 30,00 (domingo)
na cantina. Mais informações: 
www.sangennaro.org.br ou
(11) 3209-0089

Viva a Mooca! Atrações e curiosidades. Vale a pena conferir, Bello!

Boa dica para quem 
gosta de se diver-

tir sobre as rodinhas 
de patins: a Roller Jam 
fica na Rua Fernando 
Falcão, quase esquina 
com a Avenida Cas-
sandoca. A casa pos-
sui uma pista de 450 
m2, piso de madeira, 
explora a temática re-
trô, com decoração 
e iluminação típicas 
dos anos 1970 e 1980, 

globo reflexivo e canhões de lu-
zes multicoloridas. Atrações es-
peciais com DJs, monitores e 
professores na pista ensinando 
como andar e dançar sobre patins. 
Lanchonete em estilo americano 
e máquinas de fliperama com-
põem o clima alegre e divertido. 
Pode levar seus patins ou alugar 
na hora. É obrigatório usar luva, 
cotoveleira, joelheira e capacete. 
Instrutores dentro e fora da pista. 
Confira a programação e agenda 
no site www.rollerjam.com.br

Pista de patinação

Festa de San Gennaro:
Comida, música e fé

A Festa de San Gennaro atraiu, 
no ano passado, 150 mil 

pessoas. Durante cinco fins de 
semana, foram consumidas nove 
toneladas de macarrão, oito mil 
quilos de molho, 2,5 toneladas de 
muçarela e 20 mil fogazzas, além 
de 90 mil litros de vinho, 60 mil 
latinhas de refrigerante e 12 mil 
latas de cerveja. A abertura está 
marcada para o dia 9 de setembro 
com uma missa celebrada pelo 
padre Claudiomiro Bispo. E no 
dia 19, às 20 horas, Dia de San 
Gennaro, contará com a presença 
do bispo auxiliar de São Paulo, 
dom Eduardo Vieira dos Santos.

Números
expressivos

A pista tem 450 m2





10

Bella Mooca | Viva a Mooca

A Rede D’Or São Luiz adquiriu 
o Hospital Villa Lobos e o pré-

dio do CEMA, ambos da Mooca. O 
primeiro entrou em operação há um 
ano e meio. Já o outro hospital deve-
rá levar mais tempo para ser inaugu-
rado. Pelo contrato celebrado entre 
as partes, o CEMA só irá deixar o 
local que ocupou durante mais de 40 

anos depois que ficar pronta a sua 
nova unidade, no Belém, conforme 
matéria exclusiva da Bella Mooca.
Segundo o diretor do Villa Lobos, 
Luiz Cervone, a aquisição das duas 
unidades hospitalares faz parte do 
projeto de expansão da Rede que 
conta com 35 hospitais no País, 
dos quais 14 estão em São Paulo. 

Rede D’Or vem para 
o lugar do CEMA

“Maria-Fumaça” volta 
ao Museu da Imigração

“Vamos montar um plano diretor 
e adaptar as instalações do CEMA 
às nossas necessidades” adiantou o 
executivo da Rede, acrescentando 
que a nova unidade atenderá todas 
as especialidades médicas com alto 
grau de complexidade. Por exem-
plo: plantão clínico geral, cirurgia 
geral, cardiologia e ortopedia.

A famosa locomotiva “Maria-
Fumaça” volta a cruzar os tri-

lhos da Mooca e do Brás a partir 
deste mês de agosto. As viagens, 
com embarque pela plataforma do 
Museu da Imigração, são agenda-
das para grupos durante os dias da 
semana e, para o público comum, 
sempre no primeiro final de sema-
na de cada mês. O passeio dura, em 
média, 25 minutos, o público pode 
escolher entre um vagão de 1950 (in-
gressos por R$ 20,00) e outro de 1928 

(ingressos por R$ 25,00). Os embar-
ques são realizados na plataforma da 
sede da ABPF, aos sábados, domingos 
e feriados, com exceção do primeiro fi-
nal de semana do mês, cuja saída é na 
própria estação ferroviária do Museu 
da Imigração. O funcionamento ocor-
re das 11 às 16 horas, com viagens de 
hora em hora, dependendo da deman-
da do público. De terça a sexta-feira, 
os grupos interessados também po-
dem fazer o passeio (no mínimo de 
40 pessoas) vinculado com a visita 

ao Museu, desde que tenham rea-
lizado o agendamento prévio por 
meio do e-mail agendamento@
museudaimigracao.org.br ou pelo 
telefone (11) 2692-1866.

Os moradores da Mooca conhecem, 
por certo, ou já passaram pela 

Rua Marcial. É aquela que começa na 
Avenida Cassandoca e termina na Rua 
dos Trilhos, atrás da Universidade São 
Judas Tadeu. Agora, o que pouca gen-
te sabe é a origem de seu nome. A Rua 
Marcial foi batizada com este nome 
pelo Conde Rodolfo Crespi para ho-
menagear um de seus famosos cavalos 

de corrida. Marcial foi um dos mais im-
portantes cavalos paulistanos da última 
década do século 19 e teve seu auge na 
pista do Hipódromo da Mooca entre os 
anos de 1894 e 1896. Na época, a Rua 
Marcial era bastante conhecida por ser 
ponto de encontro dos barões e nobres 
para compra e venda de equinos de 
puro sangue e ficava a um quarteirão 
de distância do hipódromo.

Você conhece a origem do nome da Rua Marcial?



11vestibularsaojudas.com.br

A nossa história começou na Mooca. Foi nessa região 
tradicional e tão representativa de São Paulo que criamos 
os nossos fundamentos, estabelecemos a nossa missão e 
nos desenvolvemos. 

Desde o princípio, compartilhamos os mesmos valores
e o sonho de ver realidades transformadas.

Com isso em mente, estamos agora vivendo um novo 
tempo. Fomos reconhecidos como uma das 5 melhores 
universidades privadas do Brasil, pelo MEC, renovamos 
o nosso propósito e expandimos para duas regiões 
da cidade de São Paulo: Paulista e Santo Amaro. 
Isso tudo com a mesma excelência e uma proposta 
transformadora de educação.

Estude na Universidade São Judas. 
A sua revolução acontece com a gente. 

Fernanda Andrade
Aluna da São Judas

Graduação                                                        

Pós-Graduação                                                               

Mestrado                                                          

Doutorado

Cursos de Extensão

Inspiramos
novos caminhos.
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Por meio da Associação Co-
mercial de São Paulo – Dis-

trital Mooca – associações, 
entidades, patrocinadores e 
moradores uniram forças e 
prepararam uma extensa pro-
gramação de eventos para co-
memorar mais um aniversário 
da Mooca. Festa o mês intei-
ro. Os mooquenses são assim 
mesmo: festeiros, exagerados 
e bairristas. Defensores ferre-
nhos do lugar onde moram. 
“Mooca é Mooca, o resto é 
bairro, meu!”, costumam dizer.
A verdade é que a Mooca é 
um lugar gostoso de morar. 

Além disso, vem pas-
sando por transfor-

mações e mudanças em seu 
perfil. Aos poucos, os gal-
pões e armazéns usados pe-
las indústrias cedem espaço 
para o comércio e o setor de 
serviços. A gastronomia tam-
bém está em ascensão com a 
chegada de novas cantinas, 
bares, hamburguerias e cho-
perias. Até barbearias desco-
ladas e estúdios de tatuagem 
entram em cena para mexer 
com a identidade do bairro 
mais querido da cidade. 
O crescimento do mercado 
imobiliário nos últimos anos 
também está mudando o 

panorama do bairro. Exem-
plos: o Condomínio Luzes da 
Mooca erguido na área onde 
funcionou a fábrica do Açúcar 
União; e os modernos edifí-
cios da Avenida Cassandoca e 
da Rua Natal.
Aqui, os moradores ainda se 
conhecem pelo nome, reú-
nem-se com frequência para 
reivindicar melhorias junto 
às autoridades municipais. 
E até já criaram associações 
para defender e preservar as 
áreas do Distrito Mooca e o 
Moinho Santo Antonio.

Do tradicional
à modernidade
Do tradicional
à modernidade

Perfil/Números
Fundação:......................................1.556
Área:.............................................7,7km2

População:........................75.724 (2010)
Idioma:....................................Mooquês
Boom imobiliário:....133% (1991 a 2010)
Bandeira, Hino, Brasão

461 anos

Bella Mooca | Aniversário da Mooca

Vista aérea do Açúcar União na década de 60

As transformações não diminuem
o amor de seus moradores pelo bairro
As transformações não diminuem
o amor de seus moradores pelo bairro

O Condominio Luzes da Mooca preservou a torre da fábrica

Aílton Fernandes
Editor da Bella Mooca



Bella Mooca | Mooca 461 anos
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A Comissão Organizadora progra-
mou - neste mês de agosto - uma 

série de eventos para comemorar mais 
um aniversário da Mooca. O Mooca 
Plaza Shooping realizou uma proje-
ção mapeada para contar uma pouco 
a história do bairro e homenageou o 
Museu da Imigração, Teatro Arthur 
Azevedo e Clube Atlético Juventus 
com uma exposição interativa que vai 
até o final deste mês. 
Destaque também para a Ação Saúde 
do Hospital São Cristóvão, no Par-
que Sabesp, com atividades gratuitas 
para pessoas de todas as idades a fim 

de incentivar a qualidade de vida. No 
evento, aulas de dança sênior, terapia 
corporal chinesa Lian Gong, além de 
barracas para medir a pressão arterial, 
glicemia, hidratação, entre outras. 
No Clube Atlético Juventus aconteceu 
a tradicional Noite Italiana com apre-
sentações dos tenores Armando Val-
sani e Jorge Durian, além de tributo a 
Elvis Presley. Já a Associação “Amo a 
Mooca” promoveu, no Teatro Arthur 
Azevedo, a 10ª edição do Festival de 
Inverno da Mooca com apresentações 
de corais, bandas, músicos eruditos e 
populares, ballet e teatro. 

Dois jogos festivos foram realizados 
no campo da rua Javari: Seleção do Ju-
ventus x Seleção da Mooca. No final 
da partida, a Sacada Pizzaria ofereceu 
um “bolo de pizza” com três metros 
de comprimento; pelo futebol ameri-
cano, o Mooca Destroyers recebeu o 
Fluminense Guerreiros pela segunda 
rodada da Liga Nacional. Destaque 
também para o 2º Encontro Histórico-
Cultural da Mooca (veja na página 
16). O encerramento das festividades 
acontece no próximo dia 30 com uma 
missa, às 19h30, na capela ao lado do 
Extra (Espaço Amo a Mooca).  

Atrações no mês inteiro

461 anos

Escola de Dança Pássaro de Fogo no Festival de Inverno

Ação social do Hospital São CristóvãoShopping homenageia ícones do bairro

O público lotou o salão nobre do Juventus

Fo
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O 2º Encontro Histórico-Cultu-
ral da Mooca, no Teatro Ar-

thur Azevedo, serviu para a cele-
bração do primeiro centenário da 
greve geral iniciada pelos operários 
do Cotonifício Crespi, na Mooca. 
Ao mesmo tempo, fez parte 
das comemorações do 461º 
aniversário do bairro. Desta-
que: a teatralização das ma-
nifestações e protestos contra 
os baixos salários e condições 
precárias de trabalho feita por 
um grupo de atores profissio-
nais e amadores.
Formado pelos atores Eduar-
do Moreno e Débora Muniz 
e estudantes da UniCapital, o 
grupo representou a “Liga Operá-
ria da Mooca” e foi para a Avenida 
Paes de Barros protestar com fai-
xas, cartazes e palavras de ordem, 
surpreendendo o público: “Não 
podemos pagar aluguel tão caro”; 

“Não suporto mais o assédio dos 
contramestres”; “Nossos filhos não 
podem fazer horário noturno”.
O movimento, na época, cresceu 
e se estendeu para outros luga-
res, ganhou cidades do interior 

do Estado e também do País. 
Mas custou a morte do operário 
espanhol, José Martinez, após 
confronto com a Polícia. Seus 
familiares foram homenagea-
dos. Também recebeu menção 

especial a memória do jornalista 
Edgard Leuenroth, por sua par-
ticipação nos movimentos gre-
vistas, entre outras pessoas.
Coordenado por Beth Florido, 
Antonio Viotto Neto e José Paulo 

Dias, o encontro contou ainda 
com apresentações dos histo-
riadores Virginio Mantesso 
Neto, Palmira Petratti, do 
tenor Armando Valsani e de 
um conjunto de violonistas.  
No final, o superintendente 
da Associação Comercial de 
São Paulo – Distrital Mooca 
– Luiz Carlos Castan,  desta-
cou a importância do evento 
e defendeu a união entre o 

capital e o trabalho: “É preciso a 
união entre trabalho e capital para 
prosseguir na busca -  iniciada em 
1917 - por melhorias diante de um 
Estado tão poderoso e corrupto. 
Esta é a nossa luta”, concluiu. 

Mooca celebra
centenário da greve geral
Encenação do movimento surpreendeu o público

Bella Mooca | Aniversário da Mooca

Atores profissionais e amadores representaram os operários

461 anos
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461 anos
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Fabio Lepique,
secretário adjunto das prefeituras 
regionais de São Paulo:
“Eu gostaria de dar uma zeladoria 
melhor, deixar a Mooca mais linda e mais 
organizada. Afinal, os moradores da Mooca 
sempre foram generosos com o nosso partido 
(PSDB). Não só na expressiva votação ao 
prefeito Dória, mas também ao governador 
Geraldo Alckmin.”

Luiz Carlos Castan,
superintendente da Associa-
ção Comercial de São Paulo  
- Distrital Mooca:

“Eu gostaria de transformar a 
Rua Borges de Figueiredo em 
um polo cultural com teatro,  
show, cinema, gastronomia e 
vida noturna intensa.”

Vera Maluly,
diretora da Unicapital:

“No momento em que comemoramos o 
aniversário da Mooca, meu sentimento é 
de gratidão pela forma como fui acolhida e 
meu desejo é que o progresso esteja cada vez 
mais presente neste Bello Bairro, mas que 
com ele não haja a perda de sua essência: 
a receptividade, a alegria, a identidade e a 
idoneidade. Feliz Aniversário!.”

Prof José Ribeiro Filho,
diretor adjunto - colégio 
São Judas Tadeu:

Domingos Sanchez,
presidente do Clube Atléti-
co Juventus:

Gilberto Luizetto,
comerciante, proprietário 
do Bar do Giba:

José Leandro,
Sacada Pizzaria:

Maria Cristina 
Gonçalves,
presidente do Rotary Clube 
São Paulo Alto da Mooca:

“Eu amo a Mooca. Gostaria que 
oferecesse mais lazer, mais áreas 
verdes. Além disso, contasse 
também com mais postos de 
saúde porque o atendimento ao 
idoso é deficiente.” 

“Eu gostaria de dar o título de 
campeão da série A-2 e levar o 
nosso Juventus para a divisão 
de elite do futebol paulista. 
Seria um belo presente para 
os moradores da Mooca que 
gostam e torcem para o nosso 
querido ‘moleque travesso’.”

“Tem tantas coisas que eu 
gostaria de dar para a Mooca. 
Afinal, a Mooca é minha vida. É 
meu amor. Nasci aqui, construí 
minha família nesse bairro 
maravilhoso. Olha, pode colocar 
que eu gostaria de dar de presente 
mais área verde e mais melhorias 
para o Centro Educacional e 
Esportivo da Mooca.”

“Parabéns, Mooca. Gostaria 
de dar meu carinho e abraço. 
Afinal, também faço parte de 
sua história.”

“Eu gostaria de dar para o 
querido bairro da Mooca mais 
parques e mais áreas verdes. 
Aliás, essa também é uma 
das metas da Governadoria 
do Rotary 4430, da nossa 
região, e do próprio Rotary 
Internacional.”

Parabéns,
Mooca querida!

Moradores abrem o coração e contam 
quais presentes gostariam de dar para

a Mooca.

Bella Mooca | Aniversário da Mooca
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Bella Mooca | Educação

Tradição e Inovação

Basta fazer uma visita, conhecer 
as modernas instalações e con-

versar com professores para chegar 
à seguinte conclusão: o Colégio 
Santa Catarina, no bairro da Moo-
ca, está preparado para oferecer um 
ensino de alto nível e enfrentar os 
desafios do ensino no País. Fun-
dado no dia 26 de agosto de 1927 
pelas irmãs da Congregação das Ir-
mãs de Santa Catarina, possui uma 
área construída de 9 mil m2 e 1.100 
alunos nos cursos de Educação In-
fantil, Ensino Fundamental I e II e 
Ensino Médio. 
Em perfeita sintonia com as novas 
tecnologias, a escola conta com la-
boratórios de informática, multidis-
ciplinar, ciências naturais e artes. 
Para o Ensino Médio, dispõe de lou-
sa digital, que funciona como um 
computador gigante com recursos 
de multimídia, simulação de ima-

gens e internet. “Durante as aulas, é 
possível o professor apresentar conte-
údo programado e navegar na internet 
com os estudantes. Já os alunos vão 
até a lousa e escrevem nela por meio 
de um teclado virtual”, explica Marco 
Antonio Latorre, coordenador peda-
gógico do ensino médio, há nove anos 
no colégio.
Na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental I e II, os alunos uti-
lizam tablets para identificação de 
formas variadas de figuras geomé-
tricas e desenhos. “Primeiro, mon-
tam em sala de aula; depois passam 
a fazer pelo tablets”, acrescenta. 
O Colégio possui, ainda, auditório 
para 400 pessoas e cursos extra-
curriculares de teatro, coral, balé 
clássico, jazz, karatê e ginástica 
rítmica, entre outros. No primeiro 
semestre, promoveu uma caminha-
da pela paz.

O Colégio Santa Catarina completa 90 anos com 
os pés no presente e os olhos no futuro

O Colégio Santa Catarina progra-
mou uma série de eventos e ativida-
des para comemorar seu aniversário 
neste mês de agosto: encontro com 
ex-alunos, exposição de objetos e 
materiais de suas respectivas déca-
das; encontro com os pais dos alunos 
com apresentações de teatro e show 
especial do conjunto “Demônios da 
Garoa”; gincanas, campeonatos de 
pebolim, futsal e vôlei, barraqui-
nhas de doces e DJ exclusivamente 
para os alunos; e, por último, missa 
solene, seguida de apresentação de 
música e teatro para autoridades, 
colaboradores e convidados.

A Associação Congregação de 
Santa Catarina (ACSC) é res-
ponsável pela administração 
do Colégio Santa Catarina e de 
mais 29 entidades em três seg-
mentos: Educação, Saúde e As-
sistência Social. Atualmente, 
na área de educação, as institui-
ções oferecem ensino de quali-
dade para mais de 4 mil alunos, 
sendo que 25% deles são bolsis-
tas; na área de saúde, atendem 
mais de 720 mil pacientes por 
dia e possuem 49,5% dos lei-
tos conveniados ao SUS; e, na 
assistência social, mais de 700 
beneficiários são atendidos.

Congregação de 
Santa Catarina

Festas, shows, 
encontro de ex-
alunos, gincanas...

Lousa digital na sala de aula



23

@esteticandobybia 

@esteticandobybia 

11 97013 - 0846 
11 2537- 4315

MICROPIGMENTAÇÃO - ESTÉTICA - NUTRIÇÃO
DERMATOLOGIA - EMBELEZAMENTO DO OLHAR

AVENIDA PAES DE BARROS, 373 MOOCA
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Bella Mooca | Empreendedorismo

Em 1957, o empreendedor 
Getúlio Lino da Silva saiu 

da Arno para montar seu pró-
prio negócio. Assim, nasceu a 
Ventisilva, uma pequena oficina 
de conserto de eletrodomésticos 
no bairro da Mooca. Na época, 
alimentava um sonho: fabricar 
ventiladores de teto que funcio-
nassem melhor do que aqueles 
que costumava ver nos filmes de 
cinema. Quando o negócio cres-
ceu, chamou para sócio o irmão 
Carlos da Silva. 
Sessenta anos depois, a empresa - 
dirigida por Marli Martani da Silva 
e Miriam Mezher Silva, herdeiras 
dos irmãos que começaram o negó-
cio – tem muitos motivos para co-
memorar: é líder na fabricação de 
ventiladores do País (detém mais 
de 70% do mercado) e possui ca-
pital 100% nacional. Além disso, 

orgulha-se de pertencer ao bairro 
da Mooca desde a fundação.
Descendentes de imigrantes por-
tugueses e italianos, as primas 
diversificaram a produção. In-
vestiram na automação, no rela-
cionamento com o mercado e na 
fabricação de produtos persona-
lizados para grandes magazines. 
Investiram também no treinamen-
to capacitação de funcionários, e 
ampliaram a rede de revendas es-
palhadas pelo País. Obtiveram a 
certificação ISO 9001:2008 pela 
NCC do Brasil e iniciaram a ex-
portação de seus produtos.
Na última década, especializou-se 
em microventiladores, exautores e 
motores utilizados em equipamen-
tos fabris, construção de grandes 
galpões e edifícios. A diversidade 
de seus produtos não parou por 
aí. A metalúrgica fabrica também 

ventiladores coloridos, modernos 
e silenciosos, com versões para 
teto, parede, mesa e coluna de re-
sidências, escolas, hospitais, ho-
téis, entre outros.
Depois de superar a crise econô-
mica do ano passado, a empre-
sa pretende aumentar em 50% a 
produção de seus produtos, de 12 
mil para 18 mil peças. Para isso, 
implantou o sistema Toyota, que 
propõe a redução de desperdícios 
e aumento da qualidade. “Vamos 
melhorar a forma de produzir sem 
aumentar o número de funcioná-
rios”, explicou Miriam Mezher. 
Ao seu lado, Marli Martani anun-
cia outra novidade, aumentar de 
três para cinco anos a garantia de 
seus produtos no próximo ano: 
“Nossa empresa nasceu e cresceu 
valorizando sempre a qualidade e 
a inovação”, concluiu.

De vento em popa
Ventisilva comemora 60 anos em ritmo acelerado de crescimento

As primas Marli e Miriam dividem o comando da empresa
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             TRATAMOS

             RESTAURAMOS

              HIGIENIZAMOS

Respeito aos prazos, entregas rápidas

A melhor relação custo-benefício

Cuidados especiais com tecidos finos

Equipamentos modernos e 
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Bella Mooca | Psicologia & Família

Para compartilhar uma vida em co-
mum, é preciso que o casal tenha 

claro que cada um traz uma mochila 
para a relação. Nesta mochila estão 
todas as experiências, crenças, valo-
res, traumas, medo de rejeição, inse-
guranças, expectativas, modelos de 
esposa e marido, formas de resolver 
conflitos, de amar e ser amado, so-
nhos e muito mais.
Ao abrirem suas mochilas, perce-
berão que as diferenças entre eles 
poderão trazer diversos conflitos. Al-
guns deles serão resolvidos enquanto 
outros não. Quando os conflitos não 
resolvidos ameaçam o rompimento, 
um dos parceiros busca ajuda pro-

fissional. Neste momento, entra em 
ação o terapeuta de casais.
Sintetizando, este profissional tem o 
papel de abrir e estimular o diálogo, a 
reflexão e a conscientização do papel 
de cada um na relação. Alguns dos 
temas que levam um casal a buscar 
uma terapia são: agressividade, vio-
lência, ciúmes, brigas, disfunções se-
xuais, dificuldades de comunicação, 
infidelidade e traição, educação dos 
filhos, crenças e valores, entre outros. 

Como funciona
Um casal traz uma queixa comum 
aos dois que é a dificuldade de dia-
logar para resolver seus conflitos. 

Após algumas sessões, identifica 
como cada um contribuí para as di-
ficuldades de comunicação do casal, 
levando em conta suas mochilas.
Sabemos o quanto é difícil ter cons-
ciência de como agem os conteúdos 
desta mochila na dinâmica conjugal, 
pois estão sempre muito enraizados na 
história de cada um. Com essa percep-
ção, é possível abrir uma porta para o 
diálogo, e escolher o melhor caminho 
para a resolução de seus conflitos.

Terapia de casais

*Marisa Salomão é psicóloga e 
Terapeuta de Casais e Família
C.R.P. 06/15181
marisasalomao@terra.com.br 

Marisa Salomão* João de Thinuca
do Berrante
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Bella Mooca | Fiz do Zero

-- Dá licença, eu sou da Personal. A 
senhora já é minha cliente?
-- Não sei. Não é sempre que levo 
roupas para a lavanderia...
-- Olha, fique com este cartão. Vou lhe 
dar um belo desconto, apareça...
Esta abordagem explícita, foi feita na  
fila do Oba Supermercado, na Moo-
ca,  pela empresária Haidê Correa, de 
82 anos, proprietária da Lavanderia A 
Personal. É reveladora e ilustra como 
esta proativa empreendedora alavan-
ca seu negócio. Autodidata, hoje, pos-
sui mais de cinco mil clientes ativos 
entre empresas e pessoas físicas e es-
pera crescer pelo menos 10% este ano 
em comparação com o ano passado.

Dona Haidê vive exclusivamente do 
trabalho. É centralizadora. Não gosta 
de viajar. Vaidosa, capricha na ma-
quiagem, no cabelo e roupas colori-
das, acompanhada sempre  de um co-
lar e brincos. Para quem deseja abrir 
seu próprio negócio, tem uma receita 
pronta: tratar os clientes sempre com 
cortesia e entregar o serviço no prazo 
combinado. Além disso, aconselha a 
dar atenção também aos colaborado-
res. “Eu não trabalho sozinha. Afi-
nal, quem não gosta de receber um 
carinho”, frisou. Confiando também 

em seu carisma pessoal, dona Haidê 
tornou-se, na década de 70, a primeira 
mulher da Mooca a dirigir um posto de 
gasolina, no Largo Ubirajara. Há 22 
anos abriu a lavanderia. Austera, dri-
blou as crises da economia, moderni-
zou e ampliou o cardápio de serviços, 
cresceu e prosperou. Colocou tanto o 
negócio na frente de tudo, que só mais 
tarde cuidou das coisas do coração. Em 
um baile, encontrou um companheiro 
e se casou. Sem filhos, “adotou” dois 
sobrinhos, Alexandre e Malise, que 
também tocam o negócio e tem uma 
enteada. Cada um ganhou  uma casa 
e um carro. A lavanderia também já 
passou para o nome deles, com usu-
fruto. Nada mal para quem veio para 
a Mooca - de Nova Granada (SP) -  
ainda criança com a mãe e uma irmã, 
com uma mão na frente e outra atrás.

Lições de
uma guerreira
A empreendedora Haidê Correa 
ensina como vencer na vida e 
nos negócios

Serviço:
A Personal 
Rua da Mooca, 2.951
www.apersonal.com.br 



Micropigmentação 

Beleza Express
Por Bianca Novais*

*Bianca Novais é bacharel em estéti-
ca e cosmética – UAM, pós-graduada 
em pré e pós-procedimentos médicos e 
instrutora de iniciação e especialização 
de micropigmentação. Mais informa-
ções: biaa_novais@hotmail.com 

Bella Mooca | Mulher Moderna

A micropigmentação consiste 
em depositar pigmentos na 

pele de forma semelhante a uma 
“tatuagem”. O que diferencia é o 
tempo de permanência. A maior 
procura pelo procedimento é fei-
ta por pessoas que desejam pre-
encher falhas nas sobrancelhas 
e realçar o olhar. Porém, com a 
variedade de técnicas, foi de-
senvolvida a micropigmentação 
paramédica que proporciona 
melhoria para a paciente. Com 
essa técnica, consegue-se re-
construir a aréola ou mamilo 

(bico do peito), corrigindo im-
perfeições nos seios pós mastec-
tomia ou cirurgia plástica. Além 
disso, a técnica dispõe da camu-
flagem de cicatrizes. 
Devido à sua complexidade, é de 
extrema importância procurar um 
profissional capacitado para reali-
zar o procedimento. Dessa forma, 
após o tempo recomendado pelo 
médico, a paciente pode fazer a 
pigmentação da “nova” aréola e 
mamilo para promover a satisfa-
ção e aumento da  autoestima. O 
desenho dura em média de 12 a 

18 meses, sendo necessário “reto-
que” após esse período. Essa técni-
ca também pode ser indicada para 
quem colocou prótese de silicone, 
mastopexia para elevação das ma-
mas ou até mesmo para assimetria 
de aréolas. 

Eleito como Melhor Custo/Benefício da região. Pelo:



Bella Mooca | Plantão do Consumidor

Você já ouviu alguém dizer que 
sofreu um acidente com um 

produto que acabara de comprar? 
Por exemplo: uma cadeira que 
abriu a perna, uma escada que en-
tortou e provocou a queda,  corte 
de dedo ao abrir uma lata, carro que 
não abriu o air bag, etc.
Certa ocasião fui procurada por 
um consumidor que adquiriu uma 
escada doméstica devidamente cer-
tificada pelo fabricante. Ocorre que 
quando foi tentar subir para aces-
sar a laje e trocar a antena de TV, 
mesmo em piso seco e seguindo as 
instruções, a escada não suportou o 
peso do consumidor (aprox. 80 kg) 

e entortou. O acidente provocou o 
corte da perna no degrau. Embora 
de natureza leve, os ferimentos fize-
ram com que ele tivesse despesas com 
consultas médicas, remédios, além de 
uma cicatriz permanente na perna.
Por esse motivo, a Lei protege o con-
sumidor, inclusive aplicando multas, 
tirando o produto de circulação ou 
proibindo sua fabricação, em alguns 
casos. O Código de Defesa do Con-
sumidor dispõe sobre a responsabili-
dade dos fabricantes, a chamada Res-
ponsabilidade pelo Fato do Produto, 
impondo tanto ao fabricante quanto 
ao vendedor a responsabilidade soli-
dária pela reparação dos danos cau-

sados ao consumidor.
Caso você enfrente um acidente 
de consumo, recomendamos as se-
guintes providências: relate o caso 
no site do Inmetro (www.inmetro.
gov.br/acidenteconsumo), notifi-
que, por escrito,  o fornecedor com 
prazo para resposta e solução. Caso 
não haja resposta ou acordo, o Pro-
con seria uma alternativa extraju-
dicial ou para entrar direto com a 
ação procure o Juizado Especial 
Cível da sua região.
*Lea Rosa, advogada e consultora 
nas áreas cível e do consumidor 
learosaadvogada@gmail.com 

“Acidente de consumo”: 
Entenda o que é para exigir seus direitos
Lea Rosa*

A NOVIDADE MAIS ESPERADA
BEIRUTH JUVENTUS

Pão sírio, maionese da casa, alface, tomate
 presunto, queijo prato, bacon, ovo

Filé Mignon ou Kafta



Bella Mooca | Educação

O Colégio São Judas Tadeu, que 
completa 70 anos no próximo 

mês de outubro, abriu a Sala Google 
para seus alunos. No novo formato, 
as tradicionais fileiras de carteiras dão 
lugar a mesas e cadeiras de fácil adap-
tação, cubos coloridos, almofadões e 
pequena arquibancada. Ao invés da 
lousa, projetor e o “Chromebooks” 
permitem pesquisas e passeios virtuais. 
A configuração do espaço usado para 

aulas ganha maior mobilidade, desde 
uma roda de leitura até um formato 
para palestras. Toda a estrutura e tec-
nologia foram feitas para que os temas 
apresentados pelos professores sejam 
contextualizados de maneira prática e 
em tempo real. 
“Durante a apresentação de um vídeo, 
por exemplo, o professor consegue, 
por meio de um formulário, identificar 
quem está aprendendo e quem está com 

dificuldade em tempo real”, explica 
José Ribeiro Filho, diretor adjunto do 
colégio, acrescentando que tudo é feito 
com a plataforma “Google for Educa-
tion”. Em uma aula de geografia, por 
exemplo, é possível, por meio do “Goo-
gle Street View”, visitar outras cidades, 
percorrer países, passear por dentro de 
museus e até sair do planeta Terra. O 
projeto foi desenhado a partir da parce-
ria entre o colégio e a Nuvem Mestra.

Sala Google A ferramenta facilita a comunicação da turma e o aprendizado 



       Av. Divino Salvador, 544
Moema - São Paulo/SP

contato@enotecaditalia.com.br
@enotecaditalia

(11) 5052-2704 www.enotecadi ta l ia .com.br

A Enoteca D’Italia - importadora e revendedora com 
exclusividade para o Brasil de vinhos italianos Bag in Box

EXCELÊNCIA EM
vinhos italianos

Parabéns Mooca
pelos 461 anos!

CADASTRE-SE DIRETO NO SITE E GANHE 100 PONTOS!

Mooca
Rua da Mooca, 2390
Telefone: 2693-8857

Brás
Rua Oriente, 539

Telefone: 2291-3951

Bella Mooca | Gastronomia

O Restaurante Di Cunto, no 
Mooca Plaza Shopping, ofere-

ce cardápio renovado com receitas 
contemporâneas e pratos tradicio-
nais italianos. Durante o almoço 
de semana, os pratos combinam 
simplicidade e sofisticação como o 
Picadinho da Nonna, feito com pi-
cadinho de filé mignon, arroz bran-
co, feijão preto, banana à milanesa, 
ovo estrelado e ainda acompanha 
dois mini pastéis de queijo; e o 

Tradição e 
requinte no 
Mooca Plaza 

Linguado com Risotto de brie e co-
gumelos finalizado com alho poró.
De segunda a sexta uma opção de 
entrada (salada de folhas ou mix de 
antepastos italianos) e o prato prin-
cipal do dia sai por R$ 39,00. As 
sextas-feiras quem escolhe o menu 
executivo ganha um delicioso can-
nolli, tradicional doce napolitano. 
O restaurante também celebra o pri-
meiro ano da parceria com A Pizza 
da Mooca. As pizzas servidas todos 

Serviço:
Espaço Di Cunto 
Mooca Plaza Shopping (Piso L2) 
(11) 2081-7100

os dias, a partir das 18 horas, tem a 
assinatura do chef Fellipe Zanuto. 
“Queremos atrair mais o público 
jovem. Por isso, temos investido 
em ações para tornar o espaço mais 
descolado com música ambiente 
selecionada e nova carta de drinks” 
explica Marco Alfredo Di Cunto 
Júnior, bisneto do fundador da Di 
Cunto, que comanda o restaurante. 
Localizado no piso superior, o res-
taurante possui ambiente agradá-
vel, salão com acessibilidade total, 
ar condicionado de teto e capacida-
de para acomodar até 180 convi-
dados sentados ou 220 no formato 
coquetel. Desta forma, está pronto 
para receber também festas de ca-
samento, noivado, aniversário, ou 
uma simples recepção.



Bella Mooca | Gastronomia

O Distrito Mooca vai ganhar nos 
próximos dias um restaurante 

especializado em comida havaiana: 
com perfil criativo e descolado, o 
Poke Clube - do empresário José 
Américo Crippa Filho, o Tatá, - 
pretende repetir na Mooca o mes-
mo sucesso que faz nos Estados 
Unidos. O prato principal recebe 
uma mistura de arroz, cubos crus 
de salmão ou atum, vegetais e fru-
tas, entre morango, abacate e man-
ga. Lembra um temaki na tigela, 
sem as folhas de alga. O espaço vai 
abrigar também uma balada com 
música eletrônica e hip hop. 

Com este novo empreendimento, 
Tatá, proprietário da Cadilac Ham-
burgueria, dá mais um passo para 
realizar seu maior sonho: transfor-
mar o Distrito Mooca em uma área 
cultural capaz de abrigar museus, 
teatros, galerias de arte, restaurantes 
e demais espaços de cultura e lazer. 
“A ideia é que a região seja um polo 
de economia criativa e promova 
a revitalização dessa área”, frisou 
Tatá, que se inspirou no projeto do 
Distrito Mooca depois de visitar 
o bairro de Wynwood, em Miami 
(EUA), uma área industrial abando-
nada e que hoje abriga galerias de 

arte, museus, ateliês e teatros.
Situado no entorno da estação de 
trem Mooca-Juventus e da Rua 
Borges de Figueiredo, o Distrito 
Mooca vem passando por transfor-
mações nos últimos anos. Primeiro 
com a chegada do estúdio de tatua-
gem Paint Black e a galeria de arte 
Disjuntor. Depois foi a vez de uma 
mega arena de jogos eletrônicos, 
do restaurante Hospedaria e ago-
ra do Poke Clube. A paisagem do 
lugar mudou também com a cons-
trução do Condomínio Luzes da 
Mooca no terreno da antiga fábrica 
do Açúcar União. 

Distrito Mooca: 
Poke Clube
é a próxima atração 



Um Mixx de variedade para você

- Presentes Criativos
- Suprimentos de Informática
- Games
- Som

- Gadgets
- Acessórios
- Assistência técnica em
celulares e tablets

Rua da Mooca,2667  Tel.: 11 2691-0363/96120-5393
claumixx @claumixx

Bella Mooca | Vida Animal

A convivência com animais em 
condomínios é motivo de dis-

córdias, confusões e brigas entre 
síndicos e moradores. Mas é pre-
ciso deixar claro que ter um bicho 
de estimação em casa é um direito 
garantido pela Constituição Federal. 
Nem o síndico nem a assembleia 
do condomínio podem interferir — 
nem mesmo no tamanho do bicho. 
Por outro lado, há que se ter respeito 
ao direito da vizinhança. 
O advogado Euzébio Inigo Funes, 

morador da Mooca, parceiro da 
Lello Condomínios, especialista no 
assunto, explica que a manutenção 
do animal no condomínio pode ser 
questionada quando existir perigo à 
saúde, à segurança, ou perturbação 
ao sossego dos demais moradores. 
Por isso, faz uma advertência: 
“O morador precisa ter a consciência 
de que seu animal de estimação não 
vai prejudicar a saúde, a segurança e 
o sossego dos vizinhos”, frisou. 
Ele conta que está em suas mãos o 

Animais em 
condomínios

caso em que um morador do Con-
domínio Spazio Sant Etiene, no 
Morumbi, pede a retirada de um 
cão da raça Golden Retriever, pa-
recido com o Labrador. Para jus-
tificar o pedido, aponta que o ani-
mal é de grande porte, exala mau 
cheiro e late com frequência. “É 
um animal que assusta e promo-
ve insegurança entre as pessoas”, 
explicou o advogado. E concluiu: 
“Vamos ter que colher provas an-
tes de abrir o processo”.



Bella Mooca | Vida Animal

   Os animais serão tolerados desde 
que não perturbem os demais 
moradores, sejam vacinados, não 
sujem áreas comuns e permaneçam 
sob vigilância.

   É proibida a permanência de 
animais soltos e sem coleira nas 
áreas comuns.

   Os animais devem circular 
até o portão sempre com guia e 
coleira.

   O barulho incessante de 
animais em unidade condominial 
poderá ensejar uma notificação e 
posterior multa.

   Os animais, mesmo dentro 
das unidades condominiais, não 
devem exalar odor que incomode 
os demais moradores.

Mooca Plaza Shopping cria
algumas regras de convivência

Aqui seu Pet é 
bem-vindo!

Regras básicas

•  É permitida a entrada de cão guia 
(conforme a Lei nº 11.126)

•  Todos os animais devem ser condu-
zidos com coleira e guia

•  Raças como Pit Bull, Bull Terrier, 
Staffordshire Bull Terrier, Pastor Ale-
mão, Rottweiller, Doberman, Mastin 
Napolitano, Mastiff devem usar guia, 
enforcador e focinheira

•  Não é permitida a circulação na 
Praça de Alimentação e restaurantes

•  Fica a critério de cada loja permitir ou 
não a entrada dos animais em seu interior

•  Seu condutor deverá portar os 
objetos necessários para recolher 
eventuais dejetos

 •  É permitida a condução de cães pelo 
elevador ou pelas escadas fixas. Pelas 
escadas rolantes somente no colo.

Novos horizontes se abrem
Novos caminhos são trilhados
Uma nova história é construída!

MATRÍCULASabertas
COLEGIOOUROPRETO.COM.BR
ATENDIMENTO@COLEGIOOUROPRETO.COM.BR
Tel: 2601-1144

Ensino Infantil
Ensino Fundamental

Ensino Médio

Malte , Água e 
Lúpulo

Conheça as 
Cervejas 

Artesanais 

Elidio Bar 
Pilsen e Weizen

Elidio Bar Mooca -  Rua Isabel Dias, 57 tel: 29665805 
Elidio Bar Mercadão -  Rua da Cantareira, 306 

box 7 Mezanino tel: 32287570 



Bella Mooca | Saúde

Se você não 
consegue co-

locar os pés no chão ao acordar e, 
pior, sai rastejando até o banheiro, 
muito cuidado, você pode ter “espo-
rão de calcâneo”. O esporão de cal-
câneo se dá por uma carga excessiva 
na região embaixo do calcanhar. Um 
osso forte e pontudo. Portanto, se 
você faz pressão embaixo, essa pon-
ta do osso pressiona os ligamentos e 
provoca as dores. 
Muita gente toma um analgésico 
para aliviar a dor. Isso vira vício. 
Quando o remédio perde o efeito, 
a pessoa adquire uma calcanhei-
ra para colocar no calçado e tem a 
esperança de que a dor passe defi-
nitivamente. Muitas vezes, são al-

Como se livrar
de dores nos pés

Veja aqui algumas dicas para 
você se livrar dessas dores:

– Procure um ortopedista
– Faça alongamentos com uma faixa
– Congele uma garrafa com água e 
a role sob o pé, com intuito de fazer 
uma   massagem. 
– Faça um Teste da Pisada.

*Priscilla Rosa 
(CREFITO-3 95290-F) é fisioterapeuta 
formada pela PUC-Minas e dirige a Clíni-
ca Vital. rosa@ginasticacorporativa.com

ternativas paliativas, mesmo porque 
existe uma pisada errada que provo-
ca descarga excessiva no calcanhar.



Vinho ou cerveja?
Escolha o que mais lhe agrada

Bella Mooca | Harmonização

Os vinhos harmonizam muito bem com os alimentos. No entanto, as cervejas também proporcionam 
excelentes casamentos. De fato, uma bela harmonização é uma experiência única, em que ambos, 

pratos e bebida saem ganhando e se mostram muito melhores do que desacompanhados.

Para facilitar suas escolhas,
anote algumas dicas:

    Defina o tamanho da festa, a partir 
daí se pensa em preço e qualidade.

    Pra começar um espumante Mosca-
tel ou um Brut nacional, harmonizam 
com entradas, frutas secas, petiscos le-
ves e doces. No caso das cervejas Pil-
sen e Weiss também combinam com as 
comidinhas que antecedem o jantar.

    No jantar vai bem um vinho tinto 
leve, jovem e com poucos taninos 
e as cervejas do tipo Red Ale e In-
dian Pale Ale (IPA) que possuem 
aromas fortes.

    Na sobremesa volta a cena o es-
pumante da uva Moscatel Rosé ou 
mesmo o chamado Vinho do Porto.



Bella Mooca | Saúde Dental

Creme dental com flúor 
em crianças
Dr. Ronaldo Fabiano

Recentemente, a Vivian Reis, 
odontopediatra na clínica 

Due Sorrisi, realizou uma pes-
quisa com pais de crianças com 
idade entre 1 e 5 anos, que fre-
quentam escolas públicas e 
privadas na Zona Leste de 
São Paulo. Objetivo: avaliar 
a associação entre as atitudes e 
crenças dos pais sobre a denti-
ção decídua (“dentes de leite”). 
Neste estudo, buscou-se com-
preender as maiores dúvidas 
dos pais em relação a essa fase 
tão importante do crescimen-
to. Entre as questões pes-
quisadas, a concentração de 
flúor no creme dental, isto é, a 
quantidade adequada de flúor na 
escova, não é de conhecimento 
de muitos pais. Ou seja, 54,9% 
da amostra pesquisada não utili-

zavam de forma correta. 
Com base nesse levantamento, ou-
tros estudos epidemiológicos no 
Brasil demonstraram um maior 
acréscimo nas lesões de cárie em 

crianças com idade entre 1 ou 2 
anos em comparação com crian-
ças de maior idade. Isto revela que 
o cuidado odontológico durante a 
primeira infância é essencial tendo 

em vista que se a doença cárie não 
for tratada nos primeiros anos de 
vida, poderá ter impacto negativo 
na qualidade de vida relacionada à 
saúde bucal.

As evidências científicas 
disponíveis nesse momento 
indicam que um importante 
fator para sua prevenção é 
a utilização diária de creme 
dental  fluoretado com 1000 
ppm de flúor desde o sur-
gimento do primeiro dente. 
Não existe nenhuma outra 
intervenção que apresente 
os mesmos benefícios dessa 
simples medida realizada em 
casa. Os pais devem aten-

tar-se também aos rótulos das 
embalagens do creme dental e 
verificar se a quantidade de flúor 
(1000-1100 ppm) está correta. 

Informe publicitário



Bella Mooca | Concurso

A Mooca tem bandeira, hino e 
idioma próprio: o Mooquês. 

O linguajar típico da Mooca mis-
tura o português com o italiano, o 
espanhol com o judeu entre outros.  
É comum ouvir pelas ruas do bair-
ro expressões como “belo”, “um 
chops e dois pastel”, “orra, meu” 
ou “não deu nem tchum”. 

As expressões são diversas. Sem con-
tar o pouco uso do plural. Adoniran 
Barbosa adorava o bairro e  não saia 
da Mooca. Aqui, era o lugar de São 
Paulo onde mais aconteciam serestas 
na cidade. Nessa linha da música, da 
alegria, do sotaque da Mooca é que 
surge o ORRA BELLO! MOOCA.
Mas, afinal, o que significa essa lo-

gomarca que está surgindo no bair-
ro? Um novo bar? Uma nova canti-
na? Um salão de danças? Responda 
na fanpage (facebook.com/revista-
bella) da Revista Bella Mooca. 
Quem acertar,  concorre ao sorteio 
de um delicioso jantar na Cantina 
D’Irene para duas pessoas. 
Vamos lá. Participe!

?
?? ??

?

???

?
?

? ?

? ??



Ogra

Na edição passada, esta coluna 
perguntou: Um zagueiro, ao 

bater uma falta em seu campo, fora 
da área, recua a bola, que encobre 
seu goleiro e morre no fundo do gol.
É gol?

JOGO ABERTO
Histórias, causos e curiosidades de futebolHistórias, causos e curiosidades de futebol

A Fifa promete implantar, de manei-
ra oficial, o juiz eletrônico a partir 

da Copa do Mundo da Rússia no ano 
que vem. De um lado, a medida “po-
liticamente correta” promete acabar 
com erros em lances capitais e evitar 
injustiças; de outro, vai tirar de cena, 
ou seja, “expulsar” o juiz do campo de 
futebol. Um personagem que durante 
muito tempo foi o centro de debates 
no rádio e na televisão, em rodinhas de 
amigos e bares da cidade. Afinal, vai vi-
rar figura decorativa, burocrática, tal e 
qual juiz de vôlei ou de tênis, que entra 
e sai da quadra sem chamar a atenção 
de ninguém.  A verdade é que, hoje, o 
juiz de futebol já não ostenta o mesmo 

status e a mesma fama de outros tem-
pos. Basta ver que poucos torcedores 
conhecem de cor o nome completo e 
a origem dos juízes escalados para jo-
gos do Campeonato Brasileiro. Enfim, 
espero que a Fifa não dê um “tiro no 
pé” e torne o futebol sem graça, sem 
polêmica e sem emoção.

Ailton Fernandes
Editor da revista Bella Mooca

Resposta correta:
Não é gol. O lance é irregular por-
que está beneficiando o infrator, 
isto é, quem cometeu a falta. As-
sim, o juiz deveria marcar escan-
teio. A propósito, tudo aconteceu 
em um jogo entre Juventus e Amé-
rica, na Rua Javari, pelo Campeo-
nato Paulista de 1982. O juiz Ivo 
José da Costa deu gol e o caso foi 
parar no TJD. Vinte e cinco leito-
res da Bella Mooca responderam 
a questão. Apenas um acertou. Foi 
o bancário Emerson Gilioli, mora-
dor há cinco anos na Mooca, que 
vai receber uma camisa oficial do 
Juventus. Parabéns!

Quiz

Juiz eletrônico

Bella Mooca | Esporte I



Os fanáticos torcedores do Clu-
be Atlético Juventus têm mais 

uma forma de acompanhar de perto 
os jogos de seu clube do coração: a 
webradiomooca.com.br transmite, 
ao vivo, todos os jogos do “Moleque 
Travesso” no campo da Rua Javari 
ou no campo do adversário. Iniciado 

há cinco anos, a cobertura dos jogos 
conta atualmente com os narradores 
Renato Corona e Raony Pacheco; o 
comentarista Wagner Hiroi e os repór-
teres Marcelo Santos e Edson Luiz. 
Segundo Marcelo Santos, a audiên-
cia da rádio online vem crescendo e 
já atingiu 2.500 IPs. Para alavancar 

esses resultados, sorteia uma camisa 
oficial do Juventus entre os ouvintes. 
Via WhatsApp, os torcedores também 
escolhem o melhor em campo. Quem 
acertar, ganha um rodízio na Sacada 
Pizzaria. “Sou da Mooca e apaixona-
do por rádio”, frisou, acrescentando 
que o trabalho não tem fins lucrativos.

“Moleque” na Web

Bella Mooca | Esporte II
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Bella Mooca | Personalidades

Brava gente! Nesta nova coluna, um desfile de fatos, eventos e 
pessoas que adoram a Mooca e vivem em perfeita 
sintonia com o bairro mais querido da cidade

1

3

5

7

2

4

6

8
Foto 1 - O chef Marcelo Nagata (no centro) no lançamento da revista Bella Mooca (4) / Foto 2 - O tenor Rinaldo Viana (em pé) 
canta no Dia da Pizza, na Pizzaria Sacada / Foto 3 - Posse de Euclides Gonzalez, novo presidente do RCSP - Alto da Mooca, e a 
esposa Laura. / Foto 4 - Diretores da Bella Mooca ao lado de empresários e dirigentes da Mooca / Foto 5 - Empresários, amigos e 
diretores da Bella Mooca na comemoração do Dia da Pizza. / Foto 6 - “Mamma Bruschetta”, a vereadora Edir Sales e Domingos 
Sanches, presidente do Juventus, no lançamento da Bella Mooca (4). / Foto 7 - A Banda Zoom Beatles no show beneficente da 
Nova 4E, no Quintal do Espeto / Foto 8 - Núcleo de Negócios
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