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Nossas
atrações
Por Marcella Porta,
Publisher da Bella Mooca

A

sexta edição da Bella Mooca,
que você acaba de receber,
vêm recheada de matérias interessantes e informações curiosas do
nosso querido bairro. Chamo atenção, em primeiro lugar, para o 13º
Encontro de Empresários da Zona
Leste promovido pela Associação
Comercial de São Paulo marcado
para o Clube Atlético Juventus e que
conta, entre os palestrantes com o
prefeito João Doria Jr. e a empresária Luiza Trajano, diretora da rede de
varejo que leva seu nome.

Destaco também o encontro
Bellas & Empreendedoras que
aconteceu nesse mês, uma realização da Associação ComercialDistrital Mooca, atraiu 150 mulheres interessadas em realizar
mudanças e buscar novas oportunidades no campo profissional.
Na matéria de capa, as novidades tecnologias das principais
escolas particulares do bairro e
região. Vale a pena também fazer uma reflexão sobre comportamento das crianças, cada vez
mais “grudadas” nos celulares e
aplicativos eletrônicos.
Ah! Não perca também uma matéria especial sobre os passeios
ciclísticos pelas principais avenidas e Ruas da Mooca e região
promovido pela RVS Bike
Tem muito mais.
Boa leitura!

Espaço do leitor
Caro editor, na última edição da Revista
Bella Mooca, prestei um pequeno depoimento, fiquei impressionado pela repercussão, muitos conhecidos e amigos
fizeram questão de ligar cumprimentando. Eles também elogiaram a revista, a
qualidade das matérias, dos depoimentos e a qualidade da impressão gráfica.

José Ribeiro Filho,

Diretor Adjunto do
Colégio São Judas Tadeu
Quero parabenizar toda equipe da revista
pelo sucesso deste primeiro ano.
Sou leitora desde o início e tenho verificado a qualidade da impressão, bem como a
variedade dos assuntos. Saliento a edição
do aniversário da Mooca, que foi um presente para todos os moradores.

Maria Teresa Coelho,

Pedagoga e Psicopedagoga Clínica
Sou Leitora assídua da Revista Bella
Mooca e verifico a grande preocupação
do editorial em apresentar boas matérias. Quero fazer uma contribuição para
futuras abordagens, sugerindo temas
voltados para o “autoconhecimento” e
“Constelação familiar”. Tenho certeza
que vai agradar

Vera Fernandes,
Prof. da UniCapital
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Passeio ciclístico

Pedala, pedala, meu!
A bicicleta ganha mais espaço e ajuda a
melhorar a mobilidade urbana na cidade

O

prefeito de São Paulo, João
Doria (PSDB), assinou decreto que define as regras para o
sistema de bicicletas compartilhadas da capital paulista. Ao mesmo
tempo, prometeu a implantação de
cerca 10 mil bicicletas de uso público a serem bancadas pela inicia-

História de amor

O

casal Fabricio e Juliana tem
um motivo especial para falar
do grupo “Pedala Mooca”, da RVS
Bike Shop: eles se conheceram lá,
namoraram e se casaram pouco mais
de um ano depois. A história de amor
começou no meio do percurso no
centro da cidade. Juliana pedalava ao

Bella Promoção

tiva privada. A medida é oportuna
e vem de encontro com a necessidade de mudanças profundas
nos padrões tradicionais de mobilidade urbana e na diversificação dos meios de transporte para
melhorar a qualidade de vida da
população paulista.
lado de uma amiga e contou que frequentava a Igreja Batista Nacional.
Fabricio ouviu, se aproximou, e disse
que também era da mesma igreja. O
namoro começou alguns dias depois:
“Descobrimos muitas coisas em
comum. Eu era divorciada e ele
também, contou Juliana Moreira
Sampaio, 31 anos, analista contábil,
durante seu almoço. Ela disse também que, atualmente, o casal pedala
no grupo “Pedalando entre amigos”,
criado pelo seu marido, patrocinado
pela RVS, e que se reúne todas as
terças-feiras em frente ao Posto BR,
na Rua Siqueira Bueno. Fabricio
Ribeiro de Santana, 37 anos, é courier (faz entregas com uma bike).
“Ele pedala 80 quilômetros no trabalho e tem pique para fazer o nosso passeio duas vezes por semana”,
finaliza Juliana.

Quem apresentar um exemplar da nova revista Bella Mooca (outubro-novembro) na sede da RVS, automaticamente, ganha um vale para revisão
geral em sua bicicleta.
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A

RVS Bike Shop – dirigida pelos
irmãos Ricardo e Rogério Stipkovic – promove, há mais de 20 anos,
passeios ciclísticos com o grupo “Pedala Mooca”, às terças-feiras (rítmo
leve) de até 25 quilômetros; e às quintas-feiras (ritmo moderado) de até 45
quilômetros, sempre a partir das 20 horas. Aos domingos, a partir das 8 horas,
é a vez do grupo “Tiozinhos do Pedal”.
A inscrição é gratuita. Os passeios contam sempre com apoio de monitores e
o percurso é definido pouco antes da
saída. Para quem pretende participar
pela primeira vez, Ricardo recomenda
usar capacete, kit iluminação e camisa
do grupo “Pedala Mooca”.
“Nós trabalhamos com as melhores
marcas do mercado de bicicletas,
peças e acessórios. Além disso,
contamos com moderna oficina
para deixar sua bike pronta para o
próximo passeio”, concluiu.
Mais informações:
www.pedalamooca.com.br
Rua Siqueira Bueno, 1.643 - Mooca
(110 2605-5528

Bike é legal
Criado pela jornalista Renata Falzoni, o portal bike é legal
(www.bikeelegal.com) apresenta
notícias, dicas, vídeos, fotos sobre ciclismo, mobilidade urbana
e sustentabilidade. Falzoni pedala há 40 anos e já viajou com sua
bike por 28 países produzindo
um programa de TV.
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Loja Premium de veículos

A

X Car, concessionária multimarcas, prepara-se para
reinaugurar a loja premium de
carros 0KM e seminovos no Alto
da Mooca. A loja chama a atenção pelo novo conceito e visual
moderno. Além disso, tem adaptação para deficientes físicos e
departamentos para agilizar as
negociações. Possui 2.700 m2 de
área total, pé-direito alto (nove
metros) e estacionamento para 12
veículos na frente.
“A loja terá três andares e elevador, para atender cadeirantes,
uma mega sala de espera para o
conforto dos clientes, Além dis-

so, vamos criar departamentos
exclusivos para perícia, seguro
e financiamento”, frisou Marcio
Giordano Panico, que dirige o
negócio ao lado do irmão Marcelo e conta com mais de 300 carros no estoque.
Ao justificar a ampliação da loja, o
empresário explicou:
“O consumidor está cada vez
mais exigente. Por isso, vamos
oferecer instalações modernas
e climatizadas para que o nosso cliente se sinta confortável e
saia com a certeza de ter feito o
melhor negócio, volte ou indique
nossa loja”, finaliza Marcio.

Serviço:
X Car Multimarcas
Rua da Mooca, 3.980 - Alto da Mooca - www.xcarmultimarcas.com.br

Curiosidade:
Rua Madre de Deus:
religiosa ou religioso?

Q

uem mora na Mooca, com
certeza, conhece e já passou pela Rua Madre de Deus,
aquela que sai da Sebastião Preto e termina na Avenida Paes de
Barros junto à agência do Banco do Brasil. Pois bem, o que
8

pouca gente sabe é que o nome
não foi uma homenagem a uma
religiosa. E, sim, ao frei Gaspar
Teixeira de Azevedo, da Madre
de Deus, uma das mais antigas
famílias de vicentinos.
Frei Gaspar nasceu em Santos
no dia 09/02/1715. Entrou para
a Ordem de São Bento, onde
passou a ser chamado de Gaspar da Madre de Deus. Estudou
na Bahia e graduou-se em 1740.
Noviço na Bahia, estudou Filosofia, História e Ciências Eclesiásticas. Ao ser ordenado já era
considerado uma das figuras de
destaque da Ordem. Morreu em
Santos aos 85 anos. Curiosamente, foi homenageado também
com a adoção de seu nome em
uma outra Rua na Mooca, a Rua
Frei Gaspar (perto da estação
Bresser do Metro).

Odontologia
na São Judas

A

Universidade São Judas Tadeu
(www.vestibularsaojudas.com.br),
indicada pelo MEC entre as cinco
melhores universidades privadas do
País, abre novas turmas para o curso de Odontologia. Com duração de
cinco anos (4.800 horas) e disponível nos turnos da manhã e noite no
campus Mooca, o curso formará
profissionais com sólidos conhecimentos técnico-científicos, humanísticos e éticos, preparados para
prestar a assistência odontológica
em nível individual ou coletivo.
Para o coordenador do curso de
Odontologia da Universidade São
Judas Tadeu, Semaan El Razi Neto,
o futuro cirurgião dentista também
será preparado para, por exemplo,
prevenir doenças bucais, reconhecer e tratar as afecções buco-maxilo-faciais, preservar e promover a
saúde bucal, participar de programas de promoção, prevenção e recuperação da saúde, acompanhar e
incorporar inovações tecnológicas
no exercício da profissão, trabalhar
em equipes e como agente de promoção da saúde.
“A partir do terceiro ano, o aluno já
está apto para atendimento na futura
clínica que iremos instalar”, frisou
Semann, acrescentando que também
pretende abrir o atendimento para a
comunidade a preços acessíveis, dependendo do caso.

Bella Mooca | Nossa gente

Por que a Mooca é bella?

Confira os depoimentos de três personalidades que moram ou trabalham aqui

Felicio Souza

Marcio Giordano Panico Larissa Abraão
empresário e diretor comercial da X Car:

proprietária da Esfiha Juventos:

“A Mooca é bella porque tem o
Juventus, a São Judas Tadeu, o Di
Cunto e o Teatro Arthur Azevedo.
Ah! É bella também porque tem a
Foto America, a loja comercial mais
antiga da Mooca. Foi fundada em
1941 e sempre na Rua da Mooca.”

“A Mooca é bella porque
é diferente. É um lugar
aconchegante, tem vida própria,
além disso seus moradores
são bairristas. Têm excelentes
restaurantes e pizzarias. A Mooca
é a Mooca...”

“A Mooca é bella pela cultura e
pelo jeito único que os moradores
têm de se comunicar. Têm ótimos
restaurantes. Gosto muito do
comércio da Rua da Mooca e,
claro, de assistir aos jogos do
Juventus, na Javari.”

fundador e proprietário da Foto America:

Roteirista nota 10

Magalhães Júnior, morador da Mooca, escreve para
programas de TV e peças de Teatro

O

sucesso de diversos personagens
do programa “A Praça é Nossa”,
do SBT, como o inesquecível Ronald
Golias, ou o deputado corrupto João
Plenário, por exemplo, passa pelo
humor fino, irreverente e criativo do
redator Magalhães Júnior. “Maga”,
como também é conhecido, nasceu no
Bixiga, mas mora na Mooca há muitos anos. Adora assistir jogos do Clube Atlético Juventus, na Rua Javari, e
faz questão de saborear um cannoli no
intervalo dos jogos.
Magalhães é autor do roteiro da peça
“Se Meu Gabinete Falasse”, está em
cartaz no Teatro Fernando Torres, no
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Tatuapé. Dirigida por Saulo Laranjeira, é inspirada no personagem João
Plenário, de “A Praça é Nossa”. Além
disso, participa também do “Você é
Curioso”, da Rádio Bandeirantes.
Maga conta, com orgulho, que escreveu também para alguns dos maiores
humoristas da televisão brasileira. Entre eles, Chico Anísio, Zé Vasconcelos,
Tom Cavalcanti, Zilda Cardoso, Moacir
Franco e Walter D’Avilla, entre outros.
Ele entrou na profissão na década de
1980, por acaso. Na época era professor de Química no Colégio São Judas
Tadeu, na Mooca. “Por insistência de
uma professora de Português, que adorava ler meus contos e crônicas, lancei
‘Contos da Mooca’ e depois procurei
divulgar meu trabalho”, frisou.
E prossegue:

“Na mesma época, havia um programa chamado Balancê, na antiga
Excelsior AM, comandado pelo repórter esportivo Fausto Silva. Lá, eu
lancei o meu livro. Por sorte, no mesmo dia, surgiu o convite para o Fausto levar para a TV aquela loucura que
era o programa de rádio. O Fausto,
que tinha lido o livro e gostado das
sacadas de humor, me convidou para
criar textos para o programa”.
- Qual a sua opinião sobre o humor
feito hoje? -- perguntou um repórter:
- Eu gosto do Fábio Porchat (Porta dos Fundos), da Dani Calabresa
e os “Melhores do Mundo” (grupo
teatral de Brasília). Só não gosto de
quem faz colagem de piadas conhecidas; monta um stand-up e passa
como se as piadas fossem dele.
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Megaevento reúne empresários
da Zona Leste
O prefeito João Doria Jr. e a empresária Luiza Trajano são
algumas das atrações do Encontro, que deve reunir mais
de 1.200 empresários

2

018 está próximo. Ano eleitoral. Porém, os empresários estão cada vez mais descolados das
questões políticas e buscam soluções para desenvolver seus negócios. Por isso, é oportuno participar
do 13º Encontro de Empresários
da Zona Leste - Criatividade e
Inovação no próximo dia 8 de novembro, (14 às 20 horas) no salão
de festas do Cube Atlético Juventus. Afinal, o megaevento pretende
oferecer ferramentas para que as
empresas sejam mais competitivas,
aumentem sua eficácia, dominem
as questões de vendas e de capacitação profissional.
Palestrantes convidados para o megaevento: João Doria Jr., prefeito

da cidade de São Paulo; Luiza Trajano, CEO da Magazine Luiza, um
dos maiores varejistas do País (mais
de 800 lojas); Luiz Marins, um
dos maiores especialistas em Atendimento, Liderança e Marketing;
Renato Bernhöeft, escritor e especialista em sucessão em empresas
familiares; Márcio Lério e Carla
Chiomento, sócios da DocCin Contabilidade. No programa, destaque
também para as apresentações especiais da Orquestra Infanto-Juvenil da
Vila Prudente, do Trio Titanium e da
cantora lírica Giovanna Maira.
Para a realização do megaevento, houve um esforço conjunto da Associação
Comercial de São Paulo – Distritais do
Centro, Mooca, Tatuapé, Penha e São

Programação do evento
Hora
14h00 - 15h00
15h00 - 15h15
15h15 - 15h45
15h50 - 16h30

Sessão
Credenciamento/Welcome Coffee
Abertura Oficial - Boas Vindas
O desafio de gestão da cidade de São Paulo
Como ser competitivo em tempos de crise

Palestrantes
Realizadores
Prefeito João Doria Jr
Luiza Helena Trajano

Marcio Lério da Silva
e Carla A. Chiomento
Área de Exposição
17h15 - 18h00 Coffee Break + Visita aos espaços dos patrocinadores
Renato Bernhoeft
18h00 - 18h45 Gestão Familiar e a Sucessão em Pequenas e Médias Empresas
18h50 - 19h50 Força e Liderança - ninguém nasce líder. O caminho da Busca e Capacitação. Prof. Luiz Marins

16h35 - 17h15 A importância da Gestão Tributária como Instrumento de Economia na PME

Inscrições: www.encontrodeempresarios.com.br
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Miguel junto aos milhares de empresários da Zona Leste da cidade. O megaevento tem caráter beneficente: toda
a arrecadação será compartilhada por
duas instituições da região: a Nova 4E
www.nova4e.org.br e A Nossa Escola
www.anossaescola.org.br .
O 13º Encontro de Empresários da
Zona Leste - Criatividade e Inovação - conta com o patrocínio máster
do São Cristóvão Saúde, Sicredi, Panificadora Cepam e Clube Atlético
Juventus. Conta também com diversos apoios institucionais: Rotary Club,
CIESP e políticos da região como a
vereadora Edir Salles, além de apoios
pontuais de prestadores de serviços, da
Folha da Vila Prudente e Bella Mooca.

Opinião

“Este é o maior evento empresarial da Zona Leste e
que retorna após um hiato
de oito anos.”
Luiz Carlos Castan, arquiteto e diretor-

superintendente da ACSP – Distrital Mooca.

“Pela sua importância, este
evento também é uma grande
oportunidade para aproximar
as empresas da região dos
projetos de expansão e crescimento do nosso Juventus”.
Domingos Sanches, presidente do

Clube Atlético Juventus

“Durante o encontro, será
lançada uma carta aberta de
intenções que fomentem o
desenvolvimento do empreendedorismo na região”.
Élcio Pereira da Silva, diretor da
DOCCIN, empresa idealizadora do evento.

Serviço
Evento: 13º. Encontro de Empresários
Tema: Criatividade e Inovação
Data: 8 de novembro de 2017,
Horário: a partir das 14 horas
Local: Juventus – Salão Nobre
Endereço: Rua. Juventus, 690 - Mooca
Informações:
www.encontrodeempresarios.com.br
contato@encontrodeempresarios.com.br

(11) 2198-3766
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Bellas e Empoderadas
Evento promovido pela ACSP – Distrital Mooca, reúne
150 mulheres em buscar de novas oportunidades de negócios

A

supervisora das lojas Swarovski,
Mylena Santana, usou muito
bem os poucos minutos que teve
para falar dos produtos da empresa.
Com boa técnica e elegância, destacou diversos aspectos da marca,
das peças de cristais e como se faz
a comercialização. Quando viu que
não tinha levado cartão de visita
para trocar, não se abalou. Abriu
seu caderno, colocou seus contatos
no papel e passou para frente.
Tudo isso ocorreu durante a segunda rodada de negócios do Bellas &
Empreendedoras, promovido pela
Associação Comercial de São Paulo –
Distrital Mooca e realizado no Clube
Atlético Juventus. O evento reuniu 150
mulheres interessadas em ampliar seu
network, adquirir novos conhecimentos e criar oportunidades de negócios.
“É a primeira vez que vejo um evento

como este, com foco em network, em
realização de negócios”, comentou
Mylena, no final do encontro.
Antes das rodadas de negócios, Ana
Lúcia Emmerich, autora do livro
Suba no Salto – Independência Financeira e sócia da empresa Aprenda Aki, apresentou uma série de
dicas de finanças e estimulou o uso
do consumo consciente. Destaque
também para Adriana Potomati, coordenadora do Conselho da Mulher
Empresária das Distritais pela Associação Comercial de São Paulo.
Já Ana Carolina de Oliveira, gerente
do Escritório Regional Leste do Sebrae
- SP, destacou que a instituição vai auxiliar as jovens empreendedoras a alavancar seus negócios. “Vamos trabalhar
com fluxo de caixa e mostrar a importância de separar o dinheiro de uso pessoal do dinheiro da empresa”, explicou.

O
superintendente da
Associação
Comercial
de São Paulo – Distrital
Mylena Santana das
Mooca -, arlojas Swarovski
quiteto Luiz
Carlos Castan, fez questão de cumprimentar a coordenadora Marcella
Porta pelo sucesso do encontro. E
concluiu: “Por meio do Conselho
da Mulher Empresária, nossa gestão
vai continuar apoiando eventos com
este tipo de proposta”.
No final, foram sorteados brindes
e servido um coquetel. Mais uma
oportunidade para novos contatos
pessoais e profissionais. Destaque
também para a presença da vereadora Edir Sales e do presidente do
Juventus, Domingos Sanches.

Equipe organizadora
A coordenadora do evento, Marcella Porta, contou com o apoio das empresárias Dilene Inglez, diretora da farmácia Sweet Remedy; Larissa
Abraão, diretora da Esfiha Juventus; Malise Máximo, diretora da Lavanderia A Personal; Priscilla Rosa, diretora da Clínica Vital Equilibrius; e
Ruth Grosoli, diretora da farmácia Sweet Remedy.
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Gravidez tardia:

Quais são os riscos?
As gestantes com mais idade
engravidam com o início de
doenças crônicas

A

o mesmo tempo em que a mulher conquista mais espaço no
mercado de trabalho, a maternidade
vem sendo adiada. Dados apresentados pelo Sistema de Informações de
Nascidos Vivos (Sinasc), do Ministério da Saúde, em 2005, mostram aumento na proporção de nascimentos
em mães com 40 anos ou mais.
De acordo com Fábio Muniz, ginecologista e obstetra do Hospital e
Maternidade São Cristóvão, dados

da literatura médica citam que a faixa etária ideal para ter filhos estaria
entre 20 e 29 anos. Porém, existem
variações quanto à definição de idade materna avançada para a gravidez,
sendo que alguns autores consideram
o limite de 35 anos e outros até os 45.
O certo é que quanto mais tardia a
gravidez, maiores são os riscos.
“As gestantes com mais idade vão
engravidar numa fase em que coincide com o início de doenças crônicas,

como hipertensão arterial, diabetes,
disfunções da tireoide, entre outras.
Existem outras patologias que também
se apresentam com maior frequência
neste período, como abortamentos e
anomalias cromossômicas. A incidência de Síndrome de Down, por exemplo, em gestações aos 18 anos é de 1
entre 1000; já aos 40 anos passa a 1
entre 100”, explica o especialista.
E conclui:
“O casal deve procurar o ginecologista antes de engravidar para uma
avaliação clínica geral com investigação das funções cardíacas, renais,
entre outras. A realização de exames
laboratoriais, a atualização vacinal
e medidas visando uma gravidez
saudável como o controle do peso.
Se tudo estiver bem, recomenda-se
o uso de ácido fólico (vitamina do
complexo B) para diminuir o risco
de mal formação do sistema nervoso central do bebê, bem como outras
vitaminas que estejam em carência”,
aconselha o obstetra.

NOVOS HORIZONTES
NOVOS CAMINHOS
NOVAS HISTÓRIAS
formando AUTORES DA SUA PRÓPRIA HISTÓRIA

MELHOR METODOLOGIA DE ENSINO
TECNOLOGIA EM SALA DE AULA

matrículas abertas

experimente a

EXCELÊNCIA EM
vinhos italianos
Importadora e revendedora com exclusividade
para o Brasil de vinhos italianos Bag in Box
com o melhor custo benefício do mercado.
Consulte as promoções em nosso site:

w w w. e n o t e c a d i t a l i a . c o m . b r
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colegioouropreto.com.br

Av. Divino Salvador, 544
Moema - São Paulo/SP
(11) 5052-2704

contato@enotecaditalia.com.br
@enotecaditalia
/EnotecaditaliaBR
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Informe publicitário

Bella Mooca | Saúde Dental

Rejeição do Implante:
Mito ou Verdade?
Dr. Ronaldo Fabiano*

A osseointegração (união entre o
osso e o implante) é um assunto que
as pessoas têm dúvidas. Portanto, o
que é mito e o que é verdade?
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Qualquer pessoa pode colocar
um implante?
VERDADE! Mas é importante observar alguns fatores para garantir
o sucesso no tratamento. É fundamental que o paciente esteja com
a saúde sob controle. Desta forma,
hipertensos e diabéticos, entre outros, podem se submeter ao tratamento. Enfim, qualquer pessoa,
de qualquer idade, com a saúde
em dia e com a quantidade óssea
suficiente, está apta a receber um
implante dentário.
O nosso corpo pode rejeitar o
implante?

MITO! Os implantes são feitos
de titânio e esse material é biologicamente compatível ao osso. Os
insucessos, que são raros, podem
ocorrer devido a problemas durante o ato cirúrgico, pós-operatório,
falta de osso ou problemas relacionados à prótese. Portanto, o dentista deve fazer um planejamento
adequado para cada caso e escolher
uma empresa de implantes que lhe
dê todo suporte e que tenha qualidade no material a ser utilizado.
Dr. Ronaldo Fabiano é dentista e
dirige a Clínica DueSorrisi
duesorrisi@icloud.com

*

Bella Mooca | Saúde na Terceira Idade

Mexa-se!

M

uitas vezes encontramos
idosos que já pararam no
tempo após a aposentadoria. Embora esse cenário esteja mudando, ainda existem aqueles que
não fazem nenhuma atividade
física. Consequência: aumento
das dores e caminho aberto para
as doenças degenerativas como
artrose e osteoporose.
Pois bem, o nosso papel é conscientizar os idosos da importância
de mexer o corpo. Se podemos
comparar o nosso corpo com uma
máquina, que precisa de manutenção, como troca de óleo, ligar o

motor para não descarregar a bateria, o corpo humano não é diferente. Com a idade, a perda dessa lubrificação provoca a degeneração,
ficando osso batendo no osso.
Qual a melhor maneira de evitar essa situação? Faça exercícios pelo menos 15/20 minutos
diários, as articulações estarão
sempre lubrificadas e a chance
do corpo “travar” é muito menor.
Portanto, mexa-se!

Veja algumas dicas

Pela manhã, tome um café reforçado. Isso repõe as energias e faz
com que você tenha mais disposição para se exercitar. Comece
exercitando-se em casa. Pegue
uma cadeira e, com o auxílio de
uma faixa (pode ser de roupão,
lençol ou até elástico grosso),

alongue suas pernas, uma de cada
vez, sempre contando até 30. Ainda sentado, puxe uma perna, depois a outra. Depois, levante-se e
sente-se na cadeira. Aprenda ouvir
seu corpo. Comece com cinco repetições e depois vá até dez. Aos
poucos você perceberá a evolução.
Mexa seus ombros, um de cada
vez, e depois circule sua cabeça
no sentido horário e anti-horário.
Pronto, você já deu o pontapé inicial para acordar seu corpo e lubrificar suas “juntas”.
Importante também, se possível
tomar 20 minutos de sol. Dessa
forma você ajuda a repor a vitamina D, que fortalecerá seus ossos
e amenizará suas dores. Isso é essencial para melhorar sua qualidade de vida.
Priscilla Rosa

*

Fisioterapeuta formada pela PUC Minas.
Dirige a Clínica Vital Equilibrius Pés
Sem Dor. prirosa_7@hotmail.com
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Crianças invadem o mundo digital
Especialista do Grupo São Cristóvão Saúde faz recomendações aos pais

A

s inovações tecnológicas e as
mídias digitais vêm mudando
o comportamento das crianças e a
própria infância. Saíram de moda as
brincadeiras tradicionais como “Queimada”, “Pega-Pega”, “Amarelinha” e
“Pião”, por exemplo. As áreas de lazer dos condomínios também não têm
a mesma frequência de outros tempos. Agora, é mais comum encontrar
as crianças “grudadas” com celulares,
smartphones, ipads ou qualquer outro
aparelho eletrônico.
O universo digital ou virtual parece
muito mais interessante e surpreendente. Oferece jogos, desenhos,
brincadeiras, aventuras, busca pela
autonomia e ativa o raciocínio lógico.
Ao mesmo tempo, esta superexposição pode torná-las individualistas, menos sociáveis, trazer déficit de atenção e dificuldades de
aprendizagem ou impulsividade.
Por isso, a supervisão por parte
22

dos pais é fundamental. A dona de
casa Karina Pinter, mãe de Rafael
(8 anos) e Leonardo (2 anos), moradora em um elegante condomínio
na Mooca, conta um caso que ilustra
muito bem os tempos atuais:
-- Um dia, peguei um short na gaveta para o Léo. Aí, ele falou:
-- Não, mãe, quero aquele red (vermelho em inglês). Na hora, achei
estranho. Caiu a ficha quando lembrei que ele vê sempre um vídeo de
massinhas, em inglês...
Rafael, o filho mais velho, não usa a
Internet para acessar as redes sociais.
Mas com celular, entra com frequência
no Whatsapp. Lá, tira fotos, faz vídeos e compartilha com a família. Também gosta de baixar clipes de música
e acessar o Minecraft (jogo eletrônico
criado para construção com blocos).
O advogado Antonio Herance Filho conta que, certa vez, deixou seu
neto, de 5 anos, sozinho na sala de

seu apartamento por alguns momentos. Quando retornou, percebeu que
o garoto mexia tranquilamente em
seu celular. Surpreso, perguntou:
“Como você abriu meu celular?
Você não sabe a senha...”
“Foi fácil. Eu vi quando você abriu e
fiz igual”, respondeu, sem cerimônia.

Impor limites

A dona de casa Natália Corazza, mãe
das meninas Ayla (2 anos) e Iasmin
(10 anos), diz que as filhas aprenderam a mexer no celular olhando ela
e o marido. Fala que o acesso aos
aparelhos eletrônicos ajuda a desenvolver a rapidez de raciocínio das
meninas. Ao mesmo tempo, é ruim
porque “prende”, isola as crianças.
“Temos que impor limites”, frisa Natália, lembrando que seu marido insiste
para que a filha mais velha leia um livro
e depois faça a interpretação do texto.
“Ela faz, mas é um chororô...”, concluiu.
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Supervisionar os conteúdos

A

psicóloga Aline Cristina de Melo, do Grupo São Cristóvão Saúde, adverte que é de extrema importância
a supervisão dos pais nos conteúdos observados pelos filhos menores de 10 anos e nos tipos de jogos em
que estão brincando. Em seguida, faz as seguintes recomendações:

1. É importante os pais permanecerem no mesmo 4. Evitar o uso de qualquer equipamento no horário
ambiente que a criança, enquanto ela usufrui desses
equipamentos. Dessa forma, poderão orientá-la e ter
conhecimento dos conteúdos de acesso.

das refeições, deveres ou interações sociais. Estimular a criança para que tenha atenção e envolvimento
em suas atividades e relações.

2. Estabelecer horários também é importante para limitar 5. Mostrar para a criança que há outros tipos de
e evitar excessos. Jogos, Internet e a disponibilidade dos
equipamentos eletrônicos fazem com que os usuários se
distraiam mediante o tempo, muitas vezes, perdendo a hora
de realizar atividades importantes de sua rotina.

diversão, além dos aparatos tecnológicos, amplia o
repertório imaginário dela, evolui sua criatividade
e desestimula a dependência desses equipamentos.

3. Dependendo da idade da criança, ela não tem di- 6. Os pais se policiando no uso e nos limites remensão do que uma informação exposta sobre si pode
causar e quantas pessoas podem atingir. Sendo assim,
explicar tais pontos e, principalmente, estar atento
com quem ela se comunica por meio dos meios sociais
se faz imprescindível na conduta dos pais.

lacionados aos equipamentos tecnológicos, mostram em seus atos a importância do equilíbrio em
relação ao mundo virtual com a realidade.
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Para paladar apurado e exigente

A

Gastronomia da Mooca tem o
poder de reunir lugares exóticos, finos, capazes de surpreender
e agradar um público exigente e
de paladar apurado. Exemplo: o La
Madre Gourmet. Misto de bistrô
e restaurante, aberto há um ano e
meio, ele é especializado em comida brasileira contemporânea. Para
começar, chama atenção o ambiente descontraído, a decoração rústica e o espaço integrado onde fica
a cafeteria (no térreo) e o piso superior com capacidade para até 40
pessoas. Abre a partir das 10 horas
e atende no almoço e jantar.

No cardápio, preparado pelo chef
Augusto Schiavon, destaque para
a Costela Presidencial, 300 gramas, feita no forno, com uma
combinação de calor e vapor, servida com purê de mandioquinha,
acompanhada de batata rústica
e molho barbecue. Também faz
sucesso entre os frequentadores da
casa o Galeto recheado com queijo
coalho, acompanhado de risoto de
laranja e alecrim. De entrada, uma
boa pedida é a salada do Chef: mix
de folhas com frutas tropicais e molho de hortelã com iogurte. No happy
hours, às quartas e quintas-feiras,

Costela Presidencial,
destaque da casa

apresentações de sete tipo diferentes
de pratos do cardápio.
“Com a economia dando sinais de retomada e a proximidade com as festas
de Natal e fim de ano, temos expectativa de crescer 20% nosso faturamento neste ano”, comentou a empresária
Elisabete Barbosa de Sá, que dirige a
casa com o filho Cristiano.
Serviço

La Madre Gourmet
Endereço: Rua Visconde de Inhomerim,
688 - Mooca - Fone: (11) 3805-0277
Horário: Seg. a sáb. (das 10 às 23 horas);
domingos e feriados (das 10 às 18 horas).
Obs: Tem delivery

Di Cunto recebe chef internacional

B

artolo Valastro Jr. — que assina Buddy Valastro —, e
conhecido na TV pelo apelido de
Cake Boss, algo como “chefão
do bolo”, um dos mais badalados
chefs internacionais, visitou recentemente a Di Cunto, na Mooca.
A ligação é antiga: os fundadores
da Di Cunto nasceram na mesma
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ilha da família do Buddy, no Sul
da Itália. Na Di Cunto, ele experimentou doces famosos como
Cannoli, Sfogliatella. Adorou
também a Torta Regina e depois
almoçou com Paolo Lo Schiavo,
sobrinho da família fundadora, e
novo administrador da tradicional
rotisseria da Mooca.

GaletoLaMadre
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Por Augusto Schiavon

Coxas de galeto recheado com queijo coalho acompanhada
de risoto de laranja e alecrim

Ingredientes
120g. de arroz arbóreo
300ml. de suco de laranja
50ml. de vinho seco
15g. de manteiga
100g. de queijo parmesão ralo fino
Pimenta e sal a gosto
Ervas finas a gosto

Mododepreparo
Levar ao fogo médio o arroz cru com vinho seco; mexer até que evapore o teor
alcoólico e acrescentar o suco das laranjas junto com sal e pimenta. Ao atingir o ponto
cremoso, entrar com manteiga e parmesão ralo fino; mexa até que incorpore todos os
ingredientes corrija no sal e finalize com ervas de Provence
Serve uma pessoa.
Acompanhamento

Coxasdegaleto
Ingredientes
2. coxas de galeto (200g.) aproximadamente
80g. de queijo coalho
Pimenta e sal a gosto

Mododepreparo
Retirar o primeiro osso das coxas e colocar o queijo coalho dentro já mais cremoso
(aquecer o queijo em forno). Utilize a técnica papelote (envolto no alumínio) e leve ao
forno 180º C por aproximadamente 15 minutos ou até que atinja 78º interno.

Finalizacaodoprato
Sirva seu risoto e sobreponha as coxas do galeto finalizando com ervas de Provence.
Serve uma pessoa.

Restaurante, bar
e balada

O

Distrito Mooca ganha mais
um espaço moderno e descolado: é o Poke Club, combinação
de restaurante – especializado
em comida havaiana, bar e balada sob o comando do empresário
Tatá Crippa, que também dirige a
Cadillac Burguer. Assim, os antigos galpões do bairro estão aos
poucos cedendo espaço a novos
empreendimentos e mudando
a cara do bairro, sem perder o
charme e o glamour.
Para atrair novos clientes, Tatá está
programando, aos domingos, tours
guiados pela Mooca com um roteiro
diferente por semana. O passeio será
feito numa Chevy Astrovan 1990
restaurada pelo @tatalowrider, limitado a sete pessoas com reservas e
pagamentos antecipados.
Mais informações:
https://www.facebook.com/poke011/
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O mundo digital nas escolas
Aparelhos eletrônicos e aplicativos são usados com frequência pelos alunos

B

asta visitar os principais sites das
escolas particulares da Mooca
e região ou conferir a ficha técnica
disponibilizada nesta edição da Bella
Mooca para chegar à seguinte conclusão: os aparelhos eletrônicos e as
mídias digitais estão sendo usadas
com frequência dentro e fora da sala
de aula. Os aplicativos também estão
sendo criados para facilitar a aprendizagem da língua inglesa.
O Colégio São Judas Tadeu, que
completou 70 anos no dia 28 de outubro (veja matéria na página 30) fez a
implantação da Sala Google para colocar à disposição dos alunos os recursos
mais modernos da nova tecnologia.
Por exemplo, quem quiser se aventurar
no mundo dos vídeos, conta com um
pequeno estúdio para gravação, edição com apoio de um profissional, que
orienta o aluno como utilizar computador, câmera, microfone e iluminação.
“O objetivo é desenvolver a competência da comunicação tão importante para
a vida pessoal e profissional”, explica o
vice-diretor Ivan Galvão Trigueirinho,
acrescentando que a interação com a
plataforma permite criar e compartilhar
documentos, fazer pesquisas, formatar
26

trabalhos, entre outros.

Empreendedorismo

As escolas identificaram também que
as profissões estão em constante mutação e o mercado de trabalho cada vez
mais fechado. Por isso, estão abrindo
caminho para o empreendedorismo. O
Colégio São Judas, por exemplo, promove a Feira do Empreendedorismo

no próximo dia 11 de novembro (sábado) para alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Além disso, já incorporou à grade curricular disciplinas
como Empreendedorismo para o aluno refletir sobre as melhores escolhas
para a sua futura vida profissional; e
Atualidades, que discute assuntos relacionados ao dia a dia na cidade e no
País. E mais: tem o Fórum Profissionalizante; e o projeto “Agora é minha

vez”, que busca orientar os jovens a
descobrir suas vocações.
Já o Colégio Santa Catarina, que completou recentemente 90 anos, inseriu em
todas as salas kit multimídia, Data Show
e acesso à Internet para que o aluno possa utilizar as mais variadas opções didáticas disponibilizadas por esses recursos.
Criou também aulas específicas com
a utilização de tablets. Dentro desse
contexto, promete mais novidades:
“No ano que vem, nossos alunos
poderão utilizar a realidade 3D, que
permite ver conteúdos de forma interativa e em realidade aumentada”,
explicou o vice-diretor Fernando
Martins, acrescentando que o colégio
possui uma ferramenta batizada de
“relevo 3D”, (Kinect e software próprio), para a simulação da formação
de rochas, rios, erupções vulcânicas e
estudar tipos de relevos, por exemplo.
O vice-diretor informou também
que o colégio possui o projeto Monitoria, no qual os alunos dividem
seus conhecimentos com os demais
colegas. Com isso, estimula a capacidade de ensinar, organizar e compartilhar conhecimentos adquiridos,
característica dos empreendedores.
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O Novo Ensino Médio
deve começar só em 2021
*Marco Antônio Latorre

M

uitos
pais e
alunos, por
vezes, nos
questionam
sobre o novo
currículo do Ensino Médio que foi sancionado pelo presidente Michel Temer
em fevereiro. Mas sempre os acalmamos, pois ele não entrará em vigor tão
cedo: a mudança depende da conclusão da BNCC (Base Nacional Comum
Curricular) e terá de respeitar um cronograma de prazos para passar a valer.
A reforma deve começar a atingir
as escolas somente a partir de 2021,
segundo previsão da Comissão de
Elaboração da base no Conselho Nacional de Educação (CNE), uma vez

que, a previsão do MEC é entregar a
base para análise do conselho no final
de 2017 e só depois oficializá-la no final de 2018, para poder remetê-la ao
MEC para homologação.
Até agora, o item da reforma que já
pode ser cumprido é a alteração da
carga horária oferecida nas escolas,
que deverá ser de pelo menos 1.000
horas-aula anual até 2022. Nesse aspecto, o Colégio Santa Catarina já
sai na frente, pois oferecemos mais
de 1.400 horas-aula anual.
As principais mudanças de conteúdo:
- As disciplinas obrigatórias serão de
Língua Portuguesa e de Matemática ao
longo dos três anos do Ensino Médio.
- A proposta considera que “estudos e práticas” de Filosofia, So-

ciologia, Educação Física e Artes
devam ser incluídas como obrigatórias na BNCC.
- Os estudantes terão 60% do currículo comum. Os outros 40% serão
destinados aos “itinerários formativos” para áreas de interesse do estudante: linguagens e suas tecnologias;
matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias;
ciências humanas e sociais aplicadas;
e formação técnica e profissional.
- O aluno poderá escolher por uma
formação técnica profissional dentro da carga horária do Ensino Médio regular desde que continue cursando as disciplinas obrigatórias até
encerrar os três anos.
Marco Antônio Latorre é Coordenador pedagógico do Colégio
Santa Catarina

*
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Escolas: perfil das principais escolas do bairro e região
Nome do Colégio

Endereço

Cursos Oferecidos

Civitatis (1968)

Rua Falchi Giannini, 842
www.civitatis.com.br

Educação Infantil,
Fundamental I e II
e Ensino Médio

Cruz de Malta (1980)

Educação Infantil,
R. dos Trilhos, 1.248
Fundamental I e II
www.institutocruzdemalta.com.br
e Ensino Médio

MZ School (1993)

Av. Zelina, 333
www.mzschool.com.br

Nossa Sra. Menina (1957)

R. do Oratório, 2.621
www.ensm.org.br

Ouro Preto (1969)

Rua Siqueira Bueno, 2386
www.colegioouropreto.com.br

Primo Tápia (1980)

R. Domingos da Fonseca, 300
www.colegioprimotapia.com

Educação Infantil,
Ensino Fundamental
e Ensino Médio

Samiar (1952)

R. Campos Novos, 153
www.colegiosaomiguel.com.br

Educação Infantil,
Fundamental I e II e
Ensino Médio

Santa Catarina (1927)

R. da Mooca, 3758
www.santacatarina-sp.com.br

Metodologia: Sistema Anglo

Metodologia: Objetivo

Metodologia: Metacognição

Metodologia: Sistema Anglo

Metodologia: FTD e SAE Digital

Metodologia: Piagetiana

Metodologia: Híbrida

Metodologia: Sistema Etapa

São Judas Tadeu (1947)
Metodologia: Tradicional
Humanista
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Rua Clark, 213
www.colegiosaojudas.com.br

Atividades Extracurriculares
Futsal, Volei, Gin. Ritmica, Música, Teatro, Inglês CCAA, Horta e
SuperCérebro
Futsal, Judô, Volei, Mandarim,
Dança, Teatro, Inglês e Horta

Futsal, Judô, Vôlei, Gin.Artística,
Música, Dança, Teatro, Inglês,
Horta e Ballet/Jazz
Futsal, Judô, Volei, Gin. ArtístiEducação Infantil,
Ensino Fundamental I e II ca, Música, Dança, Teatro, Inglês
e Ensino Médio
e Taekwondo
Educação Infantil,
Ballet, Jazz, Judô, Iniciação
Fundamental I e II
Esportiva e Futsal
e Ensino Médio
Educação Infantil,
Fundamental I e II
e Ensino Médio

Ginástica, Judô, Música, Dança,
Inglês, Teatro e Taekwondo

Música, Futsal, Vôlei, Gin.
Ritmica, Teatro, Inglês, Horta,
S.Cérebro, Judô, Basquete,
Handebol e Dança
Ballet, Coral, Futsal, Gin. RítEnsino Infantil,
mica, Jazz, Karatê, Taekwondo,
Ensino Fundamental I e II
Teatro, Violão, Artes Circenses,
e Ensino Médio
Gin. Artística e Hand. Feminino
Educação Infantil,
Música, Esportes, S.Cérebro e
Ensino Fundamental I e II
Inglês
e Ensino Médio
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Infraestrutura
Anfiteatro, Laboratórios de Biologia e Informática, Quadra Poliesportiva, Segurança, Sala de Projeto Leitura, Lousa Interativa e Brinquedoteca
Laboratórios de Informática e Ciências, Controle de Entrada e Saída, Quadra Poliesportiva, Horta, Armários Individuais e Segurança
Anfiteatro, Laboratórios, Controle de entrada e saída, Quadra poliesportiva, Horta, Armários para material escolar, Segurança, Bolsão
de estacionamento, Livraria
Laboratórios de Informática e Ciências, Quadra Poliesportiva, Horta, Armários Individuais e Segurança

Multimídia, Laboratório de Ciências, Quadra Poliesportiva, Biblioteca, Brinquedoteca, Sala de jogos, Refeitórios e Sala de Cinema

Acessibilidade, Controle de Entrada/Saída, Laboratórios, Quadra Poliesportiva, WiFi, Armários Individuais e Segurança

Salas de: Criação, Multimídia com 3D de Arte e Música, Quadras poliesportivas, Lousa digital, Laboratórios de: Iinformática e Ciências,
Biblioteca, Brinquedoteca, Teatro, Recanto da Natureza, Enfermaria, Papelaria, Embarque/Desembarque, Armários, Segurança

Acessibilidade, Controle de Entrada/Saída, Bolsão de Estacionamento, Teatro, Laboratórios, Horta, Quadra Poliesportiva, WiFi, Armários Individuais e Segurança
Acessibilidade, Controle de Entrada e Saída, Bolsão de Estacionamento, Laboratórios, WiFi, Armários Individuais, Segurança, 02
Quadras Cobertas Poliesportivas, Piscina Semiolímpica

Amanda Cândido

B i o m e d i c i n a

E s t é t i c a
TOXINA
B OTULÍNIC A

DEPIL AÇÃO A
L ASER SOPRANO

PREENCHIMENTO
ÁCIDO
HIALURÔNICO

L A SER DE
CO2
PEELINGS
QUÍMICOS

TER APIA
C APIL AR

CRIOLIPÓLISE
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MMDC celebra jubileu de ouro

D

esfile de alunos com o pavilhão
da escola, declamação de poesia
pelas alunas Ana Clara Melo e Estela
Moraes, apresentação da cantora gospel
Isabelly Cristina Felipe e da bailarina
Eduarda Lúcia da Silva (alunas), Hino
Nacional, tocado pela 1ª seção da Banda
da Polícia Militar, e descerramento de
placa comemorativa aos 50 anos.
Desta forma, a Escola Estadual MMDC
comemorou seu primeiro jubileu de
ouro. Em seu discurso, a diretora, Ariane Valéria De Luca Bonansea, agradeceu o apoio da equipe gestora, da supervisora Andréa Faria, dos professores
e funcionários. “Aqui, os desafios são

70 Anos na Mooca

O

Colégio São Judas Tadeu comemorou no dia 28 de outubro
(Dia de São Judas Tadeu) 70 anos.
Na lista de eventos programados para
comemorar a data, destaque para o
encerramento dos Jogos Esportivos
e Culturais; a Feira do Empreendedorismo, no dia 11 de novembro; e a
30

diários. Os conflitos existem, fazem
parte. Aprendi durante esse tempo que
a paciência e a perseverança devem
pautar nossa prática”, concluiu.
Entre as personalidades presentes estavam o secretário estadual da Educação, José Renato Nalini; Maria Isabel
Faria, dirigente de ensino da diretoria
Centro-Sul; o tenente-coronel da PM,
Antonio Delafina; Luiz Carlos Castan,
superintendente da Associação Comercial de São Paulo – Distrital Mooca; Ana Maria Pantaleão, presidente
do CONSEG; Euclides Gonzalez,
presidente do Rotary Club São Paulo
Mooca; e a vereadora Edir Sales.
entrega de faixas do Taekwondo.
Antes, houve a Festa da Família, na
qual a escola recebeu os alunos e
seus familiares para um café da manhã, apresentou uma retrospectiva
do ano letivo e trabalhos manuais
feitos pelos alunos do Ensino Fundamental. Na Semana da Criança, um
grupo de alunos do Ensino Médio
apresentou a peça musical “Essa
peça é o bicho”. A escola também
homenageou ex-alunos com uma
medalha alusiva ao seu aniversário.
“É a integração entre a família e a
escola”, frisou Sineide Esteves Peinado, diretora assistente ao lado do
professor Ribeiro.

Aplicativos

L

exical Book, da Cultura Inglesa,
é um aplicativo para smartphone
desenvolvido para que cada usuário
crie seu próprio glossário com texto,
áudio e imagens. Por meio do aplicativo, cria também cartões individuais para cada palavra ou expressão
que queira armazenar. Ao salvar os
cartões, eles são listados por ordem
alfabética. É possível criar uma
#hashtag para agrupá-las por tema,
aula, capítulo de um livro. Não há
limites de criação de cartões. Disponível para Android e iOS, o Lexical
Book é gratuito e pode ser baixado
nas lojas Google Play e AppStore.
Já o Colégio Marco Zero, que
vai completar 25 anos no próximo ano, utiliza um aplicativo para
comunicação direta com os pais.
Disponível para Android e iOS, o
Classapp funciona como agenda
digital e coloca os pais a par de
diversas informações. Por exemplo: dias de reuniões, de passeios,
mudança de horários. “Os pais recebem a informação na hora via celular”, explica Luiz Antonio Dias,
diretor administrativo.

Bella Mooca | Regional

O prefeito e sua nova equipe de trabalho

Xô Chuva!
Prefeitura diz que está pronta para
enfrentar as trombas d’água do
próximo verão

A

Prefeitura Regional da Mooca garante que está preparada
para defender a população durante as enchentes que costumam ser
frequentes com a chegada do final
do ano e a entrada do Verão. Para

isso, vai intensificar o trabalho de
zeladoria com o hidrojato, sistema
pelo qual é feita a limpeza de bocas
de lobo e galerias.
Conforme admite o prefeito regional, Paulo Sérgio Críscuolo,
duas áreas são críticas: a baixada
do Viaduto Bresser e embaixo do
Guadalajara, junto à Radial Leste,
sentido centro-bairro:
“Esse trabalho de prevenção é feito
semanalmente nessas áreas”, frisou, O
administrador também anunciou sua

nova equipe de trabalho: Mauricio
Martins (Chefe de Gabinete), Walter
Mezzetti (Coordenador do governo
local), Guedes Andrade (Coordenador de Administração e Finanças),
Walter Belintane (Coordenador de
Planejamento Urbano); e Daniel Toledo (Coordenador de Obras).
Mauricio Martins revelou que está
sendo feito um trabalho intenso
no programa “Chuvas de Verão”,
de modo que a cidade inteira esteja preparada para esse período
de chuvas: “Temos que trabalhar
a prevenção. Não sabemos o que
vem por aí”, disse.
Chuvas à parte, o prefeito regional garantiu que a Mooca também
será contemplada com as verbas do
programa “Asfalto Novo”. Citou,
por exemplo, as Ruas Visconde de
Inhomerim, Siqueira Bueno e Catumbi. “No mês passado, o projeto
“Tapa-Buraco” atendeu 2.100 solicitações de um total 2.200 feitas
pela comunidade”, concluiu.
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Bella Mooca | Vida Animal

Obesidade
A

obesidade é uma doença
dos tempos modernos. Ela
também ocorre em cães e gatos
e pode comprometer vários sistemas funcionais do organismo,
contribuindo para o desenvolvimento de infecções de pele, seborreias, alterações cardiorrespiratórias (hipertensão arterial,
colapso de traqueia, dificuldade
respiratória), fraturas, rupturas
de ligamento cruzado, problemas
de coluna, artrose, artrite, diabetes tipo II, tumores, pancreatite,
aumento do colesterol e triglicerídeos, entre outros.
Ao contrário do que se pensa,
a obesidade não é causada pela
oferta excessiva de alimentos.

A genética, fatores sociais, de
raça, de idade, ausência de atividade física e dieta também
contribuem para a obesidade
animal. No entanto, a conscientização dos proprietários é fator
importante tanto para a prevenção, quanto para o sucesso no
tratamento da obesidade. Traga
seu animal para uma avaliação e
obtenha informações a respeito
de uma alimentação adequada.
Profª. Msc. Simone R. Ambrosio
Médica Veterinária do Hospital
Veterinário São Judas Tadeu
atendimentohovet@usjt.br

Bella Mooca | Beleza

Beleza Express
Por Bianca Novais*

Câncer de pele

A

maioria das pessoas lembra da
proteção solar apenas no Verão,
ou quando viaja para a praia ou vai
ao clube, por exemplo. Se soubesse
o quanto é importante essa proteção
diária, diminuiria em pelo menos
80% o número de casos de câncer de
pele. A radiação ultravioleta é a principal responsável pelo desenvolvimento
de tumores cutâneos. No entanto, a
maioria é causada pela exposição excessiva ao Sol e os famosos “bronzeamentos artificiais” sem protetor solar.
A conscientização da população é
fundamental. Afinal, corre-se um

grande risco quando a proteção solar diária não é feita. Mas as pessoas com histórico familiar e alto
número de nevos (pintas) pelo corpo, têm maior predisposição para
desencadear o câncer de pele.
Devido à falta de conhecimento, a
maioria compra o protetor que dispõe de um Fator de Proteção Solar
(FPS) alto. Lembro que isso difere,
dependendo da cor da pele (fototipo), e quantas vezes a pessoa passa o
produto. Não adianta ter um fototipo
baixo (ser bem branquinha), utilizar
um protetor de FPS 15 e não repassar

várias vezes durante o dia. Principalmente no Verão, é preciso cuidado
redobrado com a pele, pois as consequências, a longo prazo, são inestéticos
como manchas, aumento de efélides
(sardas), envelhecimento precoce e até
mesmo o câncer de pele.
Bianca Novais é bacharel em estética e cosmética – UAM, pós-graduada
em procedimentos médicos e instrutora de micropigmentação. Mais informações: biaa_novais@hotmail.com
*

Bella Mooca | Plantão do Consumidor

Internet:

Como comprar com segurança

Liliane Leite*

C

resce, a cada dia, o número
de lojas virtuais destinadas à
venda de produtos. Diante deste
cenário, é importante tomar alguns cuidados ao utilizar as plataformas digitais:
Identifique o fornecedor. Observe
se há informação clara no site contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. Dúvida? Entre em contato e consulte o registro
do fornecedor na Receita Federal
https://www.receita.fazenda.gov.
br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/
cnpjreva_solicitacao.asp
Reputação do fornecedor. Visite
sites como Reclame Aqui, Pro-
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teste e Procon. Nas redes sociais,
também é possível consultar as
opiniões dos consumidores.
Segurança. Antes de fornecer seus
dados pessoais, como CPF, cartão
de crédito, código de segurança e
endereço, é importante observar se
o site é confiável. Assim, somente
finalize sua compra se no endereço
eletrônico contiver a sigla “https” e
um cadeado fechado.
Entrega. Observe o prazo de
entrega antes da conclusão da
compra. Em São Paulo, a Lei nº.
13.747/09 obriga o fornecedor a
dar opção para escolha da data e
turno para a entrega.

Arrependimento. Recebido o produto, o consumidor possui o direito de arrependimento, que deverá
ser exercido no prazo de sete dias
úteis, iniciados do recebimento do
produto. Importante: o fornecedor
não poderá realizar cobrança das
despesas referente ao frete do retorno, bem como não poderá exigir
que a embalagem esteja aberta.
Liliane Leite
Advogada, especializada em
Direito do Consumidor, Contratual
e Propriedade Intelectual
liliane@lilianeleite.com.br

*

Vem aí:

Sua Concessionária Multimarcas

Novo Conceito de Loja PREMIUM
Loja 1: Rua da Mooca 3980
INAUGURARÃO EM NOVEMBRO!!

0km
Semi Novos
45 anos de tradição

2602.3333

www.xcarmultimarcas.com.br

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

facebook.com/xcarmultimarcas

@xcarmultimarcas

Dois pilares de uma

educação
completa:
Excelência Acadêmica
Desenvolvendo as habilidades intelectuais
que possibilitam a formação de um ser
humano com espírito crítico e protagonista
de seu projeto de vida.

Formação Humana
Educando crianças e jovens preparando-os
para uma vida comprometida com a
construção da justiça e da solidariedade.
Há 90 anos situado em uma das regiões mais
tradicionais de São Paulo - a Mooca.

Conheça nossa proposta pedagógica e
infraestrutura. Atendimento presencial de
segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

educação que permanece

Rua da Mooca, 3758 - Mooca | Tel. (11) 2076-9999
santacatarina@santacatarina-sp.com.br
www.santacatarina-sp.com.br
/santacatarinasp

Cursos: Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Período Integral
Extracurriculares

Matrículas abertas
para 2018!

