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É com imenso orgulho que 
apresentamos a sétima edi-

ção da Bella Mooca. Uma edição 
caprichada, rica em informações, 
bom humor, e que ganha cada vez 
mais atenção e prestígio junto aos 
moradores e empresários da Moo-
ca e região. Destaques: a matéria 
de capa traz uma série de dicas 
para as crianças e adolescentes que 
vão passar as férias perto de casa; 
e para a estreia do colunista Maga-
lhães Júnior, redator de programas 
de humor na TV, com a coluna “Se-

gura a Onda, Joana”.
Lembramos que há um ano e meio 
não passava de um sonho colocar 
esse projeto em pé. Afinal, não 
tínhamos experiência suficiente e 
nosso País enfrentava a pior crise 
econômica de sua história. A crise 
ainda não terminou. Mas existem 
sinais claros de que o pior já pas-
sou e que é possível vislumbrar 
dias melhores daqui para frente. 
Por tudo isso, olhamos para o futuro 
com otimismo. Queremos crescer e 
corresponder, cada vez mais, a ex-
pectativa dos nossos leitores. Para 
isso, é fundamental continuar rece-
bendo o apoio da Associação Comer-
cial de São Paulo – Distrital Mooca 
– e de todos os nossos anunciantes. 
Aproveitamos a oportunidade 
também para desejar a todos um 
Feliz Natal e próspero Ano Novo.

Boa leitura!

Do sonho à 
realidade
Por Marcella Porta,
Publisher da Bella Mooca

Marcio Perez,  
empresário e síndico do Condomínio 
Piazza Dello Sport

 Vitor Lococciolo,
do Pastifício Carasi

Rosalina Araújo, 
professora

“A Bella Mooca tem padrão nota 10 
e vai se tornar referência na Mooca. 
Gosto das matérias que falam de em-
preendedorismo, gastronomia e lazer. 
Aproveito para sugerir reportagens so-
bre a integração dos eventos dirigidos 
a empresários.”

“A Bella Mooca tem um editorial 
muito interessante. É fácil de ler, ágil 
e valoriza as pessoas e tudo que acon-
tece no bairro. A apresentação tam-
bém me agrada, porque é moderna. 
Vai direto ao ponto”.

“Sou leitora assídua da revista 
Bella Mooca e gostaria fazer uma 
solicitação: publicar matérias sobre 
ações sociais desenvolvidas pelas 
entidades do nosso bairro querido”.

Espaço do leitor

www.revistabella.com.br
/bellamooca.revista

Para anunciar:

2268.3191
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Bella Mooca | Editorial
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Bella Mooca | Nossa gente

“A Mooca é bella porque é uma região 
privilegiada. Afinal, possui os menores 
índices de criminalidade da cidade. 
As características e o comportamento 
da população favorecem e, 
consequentemente, aumentam a 
qualidade de vida de seus moradores.”

Tenente-coronel e comandante do
21º Batalhão da PM:

Antonio Delafina

“A Mooca não é só bella. Para 
mim, também é uma inspiração. 
Moro, trabalho e me divirto aqui. 
Na Mooca, somos muito mais 
que vizinhos, somos parentes! 
Tenho orgulho de fazer parte 
dessa família!”

Diretor da Na Lupa Filmes:

Ronaldo Del Vecchio

“A Mooca é bella porque seus 
moradores se conhecem, se 
cumprimentam e conversam. 
Existe uma união muito grande, 
parece que estamos em uma cidade 
do interior. A convivência aqui é 
muito boa.”

Diretora da Ventisilva:

Marli Martani da Silva

Por que a Mooca é bella?
Confira os depoimentos de três personalidades que moram ou trabalham aqui

A Mocidade Unida da Mooca e 
a Uirapuru são as duas esco-

las de samba da Mooca inscritas 
no grupo I do Carnaval de São 
Paulo do ano que vem. Fundada 
há 30 anos, a Mocidade ‘bateu na 
trave’ neste ano: ficou em segun-
do lugar, a um décimo da campeã. 
A escola já tem samba-enredo 
definido (“A Santíssima Trinda-
de de Oyó”) e deve desfilar com 
1.200 componentes, segundo o 
presidente Rafael Falanga. Os 
ensaios acontecem aos domingos 
na quadra localizada embaixo do 
Viaduto Bresser, esquina com a 
Avenida Radial Leste. Antes, uma 

roda de samba reúne sambistas da 
escola e grupos convidados. A en-
trada é franca. 
Fundada em 1976, a Uirapuru 
da Mooca promove dois ensaios 
por semana (às sextas-feiras e 
aos domingos à noite) e prome-
te fazer bonito na passarela do 
samba. A escola vai apresentar 
o samba-enredo “Três deusas 
africanas” e terá a responsabi-
lidade de abrir os desfiles na 
segunda-feira de carnaval.

O Carnaval de Rua de São Paulo ga-
nha mais um bloco: “Orra, Bello”. 
Criado por um grupo de empresários 
e moradores da Mooca, o bloco vai 
desfilar uma semana antes do início 
do Carnaval com percurso já defini-
do: sai da rua Borges de Figueiredo e 
vai até o viaduto São Carlos. Na dis-
persão, será montado um palco com 
shows, food trucks, entre outras atra-
ções. A iniciativa é oportuna. Afinal, 
o Carnaval de rua na cidade não para 
de crescer. Estima-se que mais de 500 
blocos deverão ser inscrever e desfilar 
no ano que vem.
Acesse: facebook.com/blocoorra-
bellomooca

Mais informações:
www.mocidadeunidadamooca.com.br 
www.facebook.com/uirapurudamoocaoficial/

Carnaval:

Orra, bello!
Escolas da Mooca
ensaiam pra fazer bonito na avenida
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Moradores da charmosa Rua Jurupuchita promovem
festa de confraternização no Juventus

Bella Mooca | Viva a Mooca

A festa de confraternização pelos 40 
anos de amizade dos moradores 

da pequena Rua Jupuruchita (caramujo 
na língua tupi-guarani) confirmou uma 
tese defendida pelos mooquenses de 
todos os cantos: a Mooca não é melhor 
do que os outros bairros. É diferente. 
Além disso, tem o poder de unir e es-
parramar amor entre seus amigos. 
A Jupuruchita fica no Alto da Moo-
ca, atrás do Hospital São Cristóvão, 
e tem um pouco mais de 500 metros. 
Mesmo assim, é conhecida por con-
ta da festa realizada pelos moradores 
todos os anos. Eles costumam fechar 

a rua para celebrar o aniversário de 
seus moradores. Neste ano, fizeram 
mais bonito: alugaram o salão Grená 
do Juventus e reuniram mais de 400 

pessoas vestidas com uma camisa 
comemorativa em um clima de abso-

luta descontração e alegria estampada 
no rosto dos participantes, alguns até 
passaram boa parte do tempo batendo 
papo na rua, na frente do salão.
“Nós somos uma família”, bradou o 
advogado Walter Godoy, um dos or-
ganizadores, num dos raros momen-
tos em que alguém pegou o microfone 
para falar. Animada pela banda “Eu”, 
a festa lembrou hits das décadas de 70 
e 80 e teve um caráter social: mais de 
500 quilos de alimentos foram arre-
cadados e doados para a Nova 4E – 
entidade do bairro que atende pessoas 
com Deficiência Intelectual.

Celebrar a vida!

O Sepultura fechou sua turnê 
pelo País no Clube Atlético 

Juventus. Os fãs lotaram o clube e 
deliraram com a apresentação da fa-
mosa banda heavy metal. O bateris-
ta Eloy Casagrande ficou eufórico 
com a participação do público. “É 
a primeira vez que tocamos no Ju-
ventus, um clube tradicional e que 
todo mundo conhece. É uma honra 

encerrar o ano aqui”, afirmou.
O clima descontraído foi observa-
do durante o show que começou 
com as bandas “Faces of Death” 
e “Ego Kill Talent” e se encerrou 
com o Sepultura e seu som pesa-
do, marca registrada: “Vi pais com 
filhos, netos, Todos interessados 
em nosso som,  arte e cultura”, 
explicou o músico. Casagrande foi 

Banda Sepultura 
na Mooca

considerado o melhor baterista do 
mundo quando tinha 15 anos de 
idade. Aos 21 anos, foi chamado 
para integrar o Sepultura: 
“Não tem como tocar rock metal no 
Brasil e no mundo e não conhecer o 
trabalho e a importância do Sepul-
tura. O pessoal da banda teve total 
confiança em um “moleque”. Fui 
muito bem recebido”, relembra.

Hits das décadas de 70 e 80 animaram a  festa
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Moema - São Paulo/SP

contato@enotecaditalia.com.br
@enotecaditalia
/EnotecaditaliaBR(11) 5052-2704

www.enotecadi ta l ia .com.br

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:

EXCELÊNCIA EM
experimente a

vinhos italianos

de pai
para filho
Chegou a vez do seu filho estudar no Ouro Preto!

BOLSA INTEGRAL
PARA FILHOS DE EX-ALUNOS*.

Filhos de ex-alunos.
Válido apenas para:

*Incluso somente matrícula e mensalidades.

Rua Siqueira Bueno, 2386 - Mooca - SP
11) 2601-1144 | colegioouropreto.com.br

Você já ouviu falar no caso an-
tigo do engenheiro que ficou 

desempregado, montou uma casa de 
sucos na Avenida Paulista e se deu 
bem. Pois é, aqui na Mooca tem uma 
história parecida: o comerciante Pau-
lo Cantiero, 44 anos, neto de italianos, 
tinha uma loja automotiva (venda de 
peças e serviços para automóveis) na 
Rua Jumana. Largou tudo há pouco 
mais de dois nos e virou produtor de 
eventos musicais. Deu certo. Seus 

shows de Flash Back – músicas das 
décadas 70, 80 e 90 – costumam reu-
nir quatro mil pessoas no Clube Atlé-
tico Juventus. Além disso, a agenda 
já tem mais seis fechados para o ano 
que vem: quatro Flash Backs, um 
com o cantor Fábio Júnior e outro 
com o conjunto Roupa Nova.
Sentado na lanchonete de entrada 
do clube, Paulinho – como é mais 
conhecido – conta que tudo come-
çou há cinco anos quando encontrou 
amigos antigos por meio das redes 
sociais e combinaram de fazer uma 
festa na boate Pyramid’s, do clube. 

De lá, os shows foram para a antiga 
Overnight. Quando houve a cobrança 
por profissionalismo e organização, 
decidiu abrir uma empresa, montou 
uma equipe para fazer a produção e 
contratou mais 50 promoters para  a 
venda dos convites. Também trocou 
de endereço e passou a usar o salão 
nobre do Juventus:
“Não é baile. É uma festa. As pes-
soas se reencontram. Se abraçam. 
Retomam amizade. Isso é gratifi-
cante”, comenta o produtor, acres-
centando que sempre está criando 
atrações novas para os shows.

Comerciante, 
agora, é show

Bella Mooca | Viva a Mooca

Paulinho promove mega shows na Mooca
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Os demais palestrantes foram 
Sonia Regina Hess de Souza, ex
-presidente da Dudalina, Renato 
Bernhoeft, consultor especialista 
em sucessão em empresas fa-
miliares; e o prof. Luiz Marins. 
Carla Chiomento e Márcio Lério 
apresentaram a importancia da 
gestão tributária, palestra reali-
zada posteriormente na Universi-
dade São Judas. O encontro teve 
caráter social sendo que o resulta-
do financeiro do evento foi rever-
tido para duas entidades da região: 
Nova 4E e Nossa Escola. Cada 
entidade recebeu a quantia de R$ 
21.200,00. Também se apresenta-
ram o Trio Titanium, dirigido pelo 
maestro Renato Misiuki; e a can-
tora lírica, Giovanna Maira.

Mais palestrasO prefeito João Doria Jr., do 
PSDB, ainda não definiu seu 

futuro político. Mas se depender do 
apoio e principalmente dos votos 
dos eleitores da Mooca, não tenha 
dúvidas: vai obter sucesso se decidir 
largar a Prefeitura e sair candidato 
a qualquer outro cargo público nas 
próximas eleições. Esta é a conclu-
são de quem assistiu a apresentação 
dele na abertura do 13º Encontro de 
Empresários da Zona Leste realiza-
do no salão nobre do Clube Atlético 
Juventus, no mês passado.
O encontro reuniu mil e quatrocen-
tos empresários e dirigentes da re-
gião. Contou com a realização da 
Associação Comercial de São Paulo 
(distritais Centro, Mooca, Tatuapé, 
Penha e São Miguel), idealização 
da Doc Contabilidade, organização 
da Ópera  Marketing e patrocínio 

master do Grupo São Cristóvão. Na 
ocasião, Doria se valeu de seu ca-
risma e de comunicador nato para 
contar detalhes de sua biografia, 
fazer um resumo de sua adminis-
tração à frente da maior cidade 
do País, destilar frases de efeito, 
como por exemplo, “não sou co-
xinha, sou empadinha” e criticar 
seus adversários. Para isso, que-
brou o protocolo, desceu do pal-
co e ficou mais perto do público 
como um verdadeiro pop star.  E 
fechou sua apresentação, de qua-
se uma hora, em tom otimista:
“É a primeira vez, nos últimos qua-
tro anos, que vamos terminar um ano 
com um pequeno crescimento em 
nossa economia. Saímos da onda ver-
melha para entrar na onda verde-ama-
rela”, concluiu, sem se importar com 
o assédio dos fãs e posar para selfies.

Doria ‘cai’ nos braços da Mooca

Bella Mooca | Viva a Mooca

Encontro de Empresários serviu para mostrar a força política do prefeito
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Bella Mooca | Empreendedorismo

As transformações impostas pelas 
novas tecnologias estão mudan-

do a vida e a relação capital-trabalho. 
Profissões antigas estão desapare-
cendo. Mercado de trabalho cada 
vez mais enxuto. Ao mesmo tempo, 
cresce o número de pessoas dispostas 
a tocar seu próprio negócio. 
De olho neste cenário, o Co-
légio São Judas Tadeu criou, 
há três anos, a disciplina Em-
preendedorismo e promoveu 
no mês passado uma feira 
para apresentação de traba-
lhos feitos pelos alunos do 6º 
ano do Ensino Fundamental 
até o 1º do Ensino Médio.
Quem entrou no pátio cen-
tral da escola, para acompa-
nhar a feira, viu de perto o 
empenho dos alunos para explicar as 
produções de objetos reciclados, en-
feites de Natal e alimentos. Dois cha-
maram mais a atenção: uma máquina 
de refrigerantes e um porta-celular.
Leonardo Professiore, 15 anos, do 1º 
ano do Ensino Médio, e sua equipe 

criaram uma máquina de refrigeran-
te. Para isso, usaram uma caixa de pa-
pelão pintada de preto. Em seguida, 
encaixaram duas mangueiras dentro 
de garrafas de refrigerantes por meio 
de um buraco feito na tampa. Com a 
força da bomba, o refrigerante cai di-

reto no copo. “Para parar, é só soltar 
o botão”, explicou o aluno.
Gabriel Ansanelli, 15 anos, também 
do 1º ano do Ensino Médio, criou um 
porta-celular feito com rolo de papel 
higiênico coberto com EVA (borracha 
não tóxica). Ele explica: “Puxamos 

uma perninha para apoiar o celular. 
Assim, fica mais fácil para assistir 
um vídeo ou jogar”, frisou, acrescen-
tando que foi estabelecido um plano 
de negócio, avaliando todos os cus-
tos e definindo o preço de venda de 
cada peça e a demanda.

A coordenadora do pro-
jeto Profissões e profes-
sora do curso de Empre-
endedorismo, Ana Rosa 
da Silva, explica que, 
desde o início do ano, os 
alunos trabalharam com 
os módulos de autoco-
nhecimento, profissões, 
mercado de trabalho e 
educação financeira. “No 
1º Médio, eles têm que 
fazer um plano de ne-

gócio e criar um produto que 
não exista no mercado. Tudo 
é produzido por eles”, disse, 
acrescentando que conta com o 
suporte da metodologia OPEE, 
de Leo Fraiman, especialista 
em Psicologia Educacional.

Feira do Empreendedorismo
Colégio São Judas Tadeu ensina como tocar o próprio negócio

Gabriel: porta-celularLeonardo:  máquina de refrigerante

Ana Rosa, professora de Empreendedorismo
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Daniel Nicodra, nascido e criado 
na Mooca, e sua esposa Daniela 

Mendonça Pereira são proprietários 
do Santa Mooca Tattoo. O casal é 
referência no segmento de tatua-
gem, mas nem sempre foi assim. 
O empresário conta que começou a 
carreira  na adolescência quando mu-
dou-se para a Praia Grade e passou a 
tatuar os turistas com henna (técnica 
que corrige falhas das sobrancelhas). 

Logo foi chamado para trabalhar em 
estúdios do litoral santista. 
Depois do casamento, Nicodra vol-
tou para a Mooca, alugou a primeira 
sala de atendimento. Fazia tudo so-
zinho. O negócio deu certo. Alugou 
mais salas e depois chamou a espo-
sa para ajudá-lo. “O Santa Mooca 
traz um novo conceito desde a estru-
tura até a escolha dos profissionais. 
Atualmente, conta com uma equipe 

Tatuagem em grande estilo

Serviço
Santa Mooca Tatto
Loja 1: Rua da Mooca, 3.749
Tel. 2639-3920
Loja 2: Rua Juventus, 892
Tel. 2894-8500

de 11 tatuadores, cada qual com sua 
especialidade de desenho. Aqui o 
atendimento é personalizado: temos 
manobrista, ambiente agradável e 
familiar, mesa de bilhar e até um 
bar,” explica Nicodra.
A inspiração é fruto de pesquisas e 
viagens ao Exterior: “No Brasil, os 
estúdios são todos brancos e fecha-
dos, parecem clínicas. O preto e o 
dourado são tendências em estúdios 
internacionais, bem como a fachada 
de vidro. Resolvi trazer isso para cá”, 
enfatiza. E conclui: “Embora o foco 
principal seja a tatuagem, os clien-
tes também podem fazer piercings e 
micropigmentação em sobrancelhas, 
olhos e boca”.

Bella Mooca | Empreendedorismo

CADASTRE-SE DIRETO NO SITE E GANHE 100 PONTOS!

Mooca
Rua da Mooca, 2390
Telefone: 2693-8857

Brás
Rua Oriente, 539

Telefone: 2291-3951
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Bella Mooca | Gastronomia

A gastronomia da Mooca apre-
senta mais uma novidade: tra-

ta-se de uma hamburgueria que não 
tem cara de hamburgueria. Expli-
ca-se, a Lazy Park não tem garçom 
e aposta no autoatendimento. Isto 
é, o cliente faz o pedido no caixa e 
retira o lanche no balcão median-
te uma senha. Inaugurada há seis 
meses, a casa tem capacidade para 
150 pessoas, exigiu investimentos 
perto de 1 milhão e 200 mil reais, 

é composta por dois contêineres e 
clima informal para driblar a con-
corrência e crescer.
“Por conta deste conceito, nos-
sa equipe é enxuta. Assim, temos 
condições de praticar preços mais 
justos”, frisou Leandro Ferrari, 
um dos sócios do estabelecimento. 
Destaques: o Lazy Burger, hambúr-
guer com crosta de pimenta-do-rei-
no, gorgonzola e cebola carameli-
zada. Também oferece pizzas. Para 

beber, cervejas artesanais, como a 
Berggren IPA e drinks como san-
gria e caipirinhas feitas com vod-
ca e frutas. Aos domingos, oferece 
um brunch (estilo americano) com 
panqueca, ovo mexido e bacon. 

Hamburgueria ganha novo conceito

Lazy Park
Local: Rua Itabaiana, 727 - Mooca
De segunda a quinta-feira, das 17 às 23 horas
Sextas e sábados, das 17 às 0h30
Domingo, das 11 às 23 horas

Serviço:
Avenida Café Bistrô
Rua Ibipetuba, 52 – Mooca
Tel. 2373-7213

O Chef Ivo Lopes, conhecido por 
sua participação no primeiro 

Masterchef Brasil Profissionais, exibi-
do pela Rede Bandeirantes, escolheu a 
Mooca para o seu mais novo projeto: 
o Avenida Café Bistrô. Frequentador 
do bairro, elogia a tradição e a convi-
vência dos mooquenses. Sua chegada 
aqui, no entanto, se deve à sua sócia no 

empreendimento, 
Cida Costa.
“Ela contou que estava morando na 
Mooca, que tinha planos de abrir um 
café e precisava da minha ajuda. Gos-
tei da proposta e disse que a ajudaria, 
mas não com o café porque não sou 
especialista. Sugeri, então, agregar o 
bistrô”, explicou.

O bistrô possui apenas 40 lugares. Ivo 
diz que faz os pratos que as pessoas 
conhecem e gostam, sem contar as 
criações que surgem no dia a dia. Na-
tural de Pernambuco, sua família se 
mudou para o Rio de Janeiro e, aos 13 
anos, já trabalhava na área gastronô-
mica na orla da Barra da Tijuca. Logo 
estava empregado em um restaurante 
italiano no mesmo bairro. Depois de 
rodar o Brasil e ter o seu nome associa-
do a restaurantes de sucesso, como o 
Pomodori, Ivo Lopes voltou a São Pau-
lo para abrir o Le Coq, um dos melho-
res restaurantes italianos da cidade. Em 
Curitiba, trabalhou no La Varenne Gas-
tronomia. Atualmente, além do Aveni-
da, realiza consultorias no País.

Masterchef na praça
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Leandro Ferrari, Sócio da Lazy Park
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Bella Mooca | Natal

O mundo mágico de Disney en-
canta o Natal do Mooca Plaza 

Shopping com um evento divertido e 
repleto de fantasia. Mickey e seus ami-
gos são o tema da decoração de Natal 
do shopping. Os moradores da Mooca 
e região podem percorrer um cenário 
de 208 m², onde está instalada uma 
enorme árvore de Natal, simboli-
zando os sonhos do Natal.
Um escorrega dentro de um tren-
zinho e um gira-gira no forma-
to das famosas orelhinhas mais 
amadas do mundo são algumas 
das brincadeiras pensadas para as 
crianças. Na base da grande árvore 
de Natal, um espaço diferenciado 
exige muita energia das crianças. 
Ao pedalarem suas bicicletas, os par-
ticipantes geram energia e coman-
dam um painel de atividades, dando 
vida à decoração de Natal.
O público pode ver de perto, pela 

primeira vez em São Paulo, uma ver-
são iluminada do Mickey com mais 
de 7 metros de altura, confeccionado 
com milhares de micro lâmpadas, em 
ação exclusiva da Disney. A novida-
de está localizada na Arena Externa, 
próxima à Praça de Alimentação. 

Um ótimo convite para muitas fotos 
com toda a família.
Árvores, objetos de decoração tradicio-
nais, festões e todo o brilho da época 
mais esperada pelas famílias brasileiras 

completam o ambiente perfeito para os 
pais resgatarem suas memórias e con-
tagiarem seus filhos com toda anima-
ção. Reproduções em 3D de Minnie e 
Mickey permitirão muitas fotos para 
guardar como recordação.  
Além das atrações Disney, o Papai 

Noel está todos os dias no shopping, 
a partir das 12 horas, para receber os 
pedidos das crianças em seu trono, 
localizado no Piso L2. O espaço 
conta também com uma poltrona 
exclusiva para os pets participa-
rem das fotos em família. O Natal 
também contará com uma progra-
mação especial de corais e apre-
sentações natalinas.

Mickey e seus amigos no Mooca Plaza
Cheio de interatividade, a decoração atrai as famílias no Natal

Serviço:
Natal Mickey e seus amigos
Mooca Plaza Shopping
Data: Até 4 de janeiro
Faixa etária: Livre
Evento aberto ao público
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Quem vê os enfeites de Natal 
exclusivos feitos pela artesã 

Rosely Pignataro, fica encantado 
com o capricho e atenção aos de-
talhes. Ela atende lojas, empresas 
e condomínios da cidade. Apesar 

de o Natal ser o período favorito, 
também faz peças para batizados, 
imagens sacras, eventos e assina 
a decoração de Natal da loja Ió-
dice, do Shopping Iguatemi. “São 
100 guirlandas confeccionadas es-
pecialmente para a ocasião. Além 
disso, atendemos pedidos envia-

dos por meio do nosso site e das 
redes sociais”, informa.
Moradora do condomínio An-
tuérpia, na Mooca, a carreira de 
Rosely decolou quando fez a de-
coração natalina do seu prédio e 
ganhou o primeiro lugar em um 
concurso realizado pela Rede 
Globo. Também conquistou ou-
tros prêmios, pois utilizou mate-
riais recicláveis. O condomínio 
Antuérpia deixou de realizar 
as decorações externas há dois 
anos e atualmente, a decoração 
é feita internamente. Contudo, 
as peças de Rosely continuam a 
fazer do Natal a data mais espe-
rada do ano. 

Artesã faz
sucesso no Natal

Serviço
Rosely Pignataro
www.roselypignataro.com.br
roselypignataro@globo.com

Bella Mooca | Natal

Rosely Pignataro: capricho e atenção aos detalhes

Boas
Festas
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Por Marcus Alexandre (Carolina Luiza Atelier Gourmet)

200g de posta de salmão 

1/2 limão

Sal e pimenta a gosto

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite

Faça uma marinada com o limão, azeite, sal e pimenta. Coloque o limão e deixe 

refrigerado de 10 a 20 min. Coloque a manteiga na frigideira e acrescente o Salmão 

com a parte da pele para baixo, deixe até a pele tostar, retire a pele delicadamente 

e com um pouco mais de manteiga e azeite, doure os dois lados até atingir o ponto 

desejado, reserve.

Aqueça a manteiga na frigideira e doure as avelãs e as amêndoas, em seguida coloque 

o champignon, as alcaparras e, por fim, o tomate. Coloque sobre o salmão e regue 

levemente com azeite e mel.

Faça uma cama de palmito bem no centro do prato, divida delicadamente a posta de 

Salmão e sobreponha uma na outra sobre a cama de palmito, por fim acrescente o molho.

Dica: Monte uma salada de rúcula ao redor do prato e tempere a gosto.

Doure o alho no azeite, acrescente o 

palmito e regule o sal, refogue por 2 a 

3 minutos.

1  colher de sopa de champignon fatiado

1 colher de sopa de alcaparras picadas

1  colher de sopa de avelã filetado

1 colher de sopa de amêndoas filetadas

1  colher de sopa de manteiga

1  colher de sopa de azeitona fatiada sem caroço

Azeite a gosto e mel a gosto

100g de palmito filetado pré-cozido em 

água fervente.

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto.

1 dente de alho bem picado

Ingredientes

Modo de preparo

Modo de preparo Modo de preparo

Ingredientes Ingredientes

Salmao ao Mediterrâneo com um toque 
natalino em cama de espaguete de palmito

Molho mediterrâneo
com toque natalino

Palmito
em espaguete

Finalizacao

Bella Mooca | Natal

Serviço
Carolina Luiza Atelier Gourmet
Praça Padre Mario Fontana, 64
Parque da Mooca 
Telefone: (11) 2883-5639
carolinaluizaateliergourmet.com
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Bella Mooca | Matéria de capa

A Estação Lazer fechou uma 
parceria com o Clube Atléti-

co Juventus para promover uma 
série de atividades para crianças 
de 3 a 14 anos durante as férias 
escolares. Por exemplo: Oficinas 
artísticas, caça ao tesouro, conto 
de histórias, super-heróis, princesa 
maluquinha, entre outras, organi-
zadas na área interna do clube.
Iniciado nas férias de julho des-
te ano, o projeto #partiuferias 
Summer é dirigido para sócios 
e não sócios e conta com duas 
temporadas distintas: de 11 a 22 
de dezembro  e de 8 a 26 de ja-
neiro de 2018, das 9 às 17 horas 
e das 8 às 18 horas. No pacote 
de uma semana, também estão 
previstos três refeições comple-
tas e descontos para os irmãos. 
O transporte pode ser contratado 
pelos pais.
“Nossa expectativa é atender até 
60 crianças por semana. Para 
isso, temos nove animadores”, 
comentou Caroline Nalini, dire-
tora da Estação Lazer, acrescen-
tando que coloca um número de 
WhatsApp para contato exclu-
sivo com os pais. Ela também 
pede para cada criança levar 

Diversão e lazer
perto de casa
Boas dicas para as crianças nas férias

Férias no Juventus

Aprenda inglês 
brincando

Lazer e aventura

Mais informações:
Estação Lazer
(11) 2364-2212
partiuferiasjuventus@estacaolazer.com.br

Serviço:
www.culturainglesasp.com.br 
(11) 2605-8186

Serviço:
www.moocaplaza.com.br

O Mooca Plaza Shopping tam-
bém preparou diversas atrações 

para crianças e adultos nesta época 
do ano, entre elas, superpiscina de 
bolinhas e superparque de camas 
elásticas. E mais: pista de Hover-
board, skate elétrico, que se move 
de acordo com a inclinação do cor-
po no piso L1, próximo à praça de 
eventos e disponíveis até o final do 
ano. O ingresso custa 20 reais para 
20 minutos de brincadeira e 1 real 
por minuto adicional.
As atrações fixas não ficam de fora 
da programação. Assim, os pequenos 
podem se divertir no Toy Company 
e no Neo Geo Family, um parque in-
door com mais de 50 atrações entre 
brinquedos coletivos, games e má-
quinas de fotos, com destaque para o 
incrível Carrossel.

O Holiday Club – programa de 
férias da Cultura Inglesa – é di-

rigido para crianças de 6 a 9 anos. A 
programação prevê cinco encontros 
de 200 minutos no mês de janeiro. 
As inscrições poderão ser feitas 
na unidade Mooca. Os professores 
comandam atividades nas áreas de 
esportes, cinema, gastronomia, mú-
sica, teatro, narração de histórias, 
ecologia, caça ao tesouro e aulas de 
culinária, entre outras.  A metodolo-
gia permite a troca de experiências 
entre crianças de diferentes faixas 
etárias, facilitando o aprendizado.

Atrações culturais

Serviço:
Biblioteca Affonso Taunay
Rua Taquari, 549 - Mooca
Tel: 2292-5126

A Biblioteca Affonso Taunay, no 
coração da Mooca, possui uma 

série de atrações culturais e de lazer 
para crianças e adultos aos finais de 
semana.  Por exemplo: apresentações 
teatrais, circenses e musicais que en-
sinam e divertem ao mesmo tempo. 
Todas as atrações são gratuitas. A bi-
blioteca funciona aos sábados das 9h 
às 16h e aos domingos das 9h às 13h.

uma mochila com uma troca de 
roupa, squeeze, protetor solar, 
toalha e kit bucal.
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@esteticandobybia 

@esteticandobybia 

Antes

Depois

11 97013 - 0846 
11 2537- 4315

MICROPIGMENTAÇÃO - ESTÉTICA  - EMBELEZAMENTO DO OLHAR

AVENIDA PAES DE BARROS, 373 MOOCA
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Bella Mooca | Numerologia

Um enigma desafia quem cos-
tuma fazer previsões nesta 

época do ano: Como será 2018? O 
Brasil vai, mesmo, entrar nos tri-
lhos e voltar a crescer? Quem vai 
vencer as eleições e dirigir o País? 

A “Lava Jato” vai continuar man-
dando pra cadeia os políticos e em-
presários desonestos?
A numeróloga e psicanalista Anah 
Maria Libório, moradora da Moo-
ca, há 20 anos, mantém um progra-

ma semanal na Rádio Mundial, não 
responde diretamente essas questões 
sobre o futuro do País. Diz apenas 
que do ponto de vista universal, por 
influência de Saturno, as verdades 
estão vindo à tona.  Conta também, 
que ano que vem será dominado pelo 
signo da parceria e da paciência:
“Vamos ter que jogar as sementes e 
esperar o outro ano para colher. É um 
processo gradativo”, disse, acrescen-
tando que é preciso ter flexibilidade e 
resolver as questões com calma, in-
tuição e criatividade. “Poderão ocor-
rer melhorias, desde que o ‘terreno’ 
tenha sido limpo e arado”, frisou.
-- E o que dizem os números sobre 
a Mooca (fundada em 17 de agosto 
de 1556)?
-- A Mooca está, hoje, no ano 8, que 
representa prosperidade. Daí, o lança-
mento de muitos condomínios, a gas-
tronomia em alta. No ano que vem, a 
partir de agosto, vai para o número 9, 
que é o ano de finalização e da cautela.

O que esperar de 2018?
A numeróloga Anah Maria Libório diz que
o ano será dominado pela parceria e paciência



31



32

Bella Mooca | Saúde

De acordo com o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), foram 

estimados mais de 61 mil novos ca-
sos de câncer de próstata no Brasil, 
levando a óbito cerca de 25% no ano 
passado. É o segundo tipo de câncer 
mais comum entre os homens no País, 
atrás apenas do de pele não melanoma. 
“A doença pode demorar a se manifes-
tar e, quando alguns sinais começam a 
aparecer, aproximadamente 95% dos 
tumores já estão em fase avançada, em 
que a chance de cura é potencialmente 
menor. Por isso, os exames preventi-
vos são muito importantes”, comenta 
o médico Cristóvão Machado Barbosa 

Filho, urologista do Hospital e Mater-
nidade São Cristóvão.
A próstata é uma glândula do sistema 
reprodutor masculino que fica abaixo 
da bexiga e tem a função principal de 
produzir esperma (líquido que prote-
ge os espermatozoides). Os fatores de 
risco para desenvolvimento do câncer 
no órgão são histórico familiar, ali-
mentação inadequada à base de gor-
dura animal e deficiente em frutas, le-
gumes e grãos, além de sedentarismo 
e obesidade. Negros também apresen-
tam maior índice de casos da doença. 
A idade mínima recomendada para rea-
lizar exames preventivos anuais é de 50 

anos ou a partir dos 45 anos para aque-
les com histórico familiar da doença 
ou os que são negros. “Os exames que 
devem ser feitos anualmente são os de 
toque retal e o de PSA no sangue. A au-
sência de sintomas não garante que não 
haja problemas”, esclarece o médico.
Conforme o urologista, se não houver 
prevenção, a doença pode ser desco-
berta apenas em estágios mais avan-
çados, podendo ser fatal, com metás-
tases nos ossos. “Os primeiros sinais 
em fases tardias são dores ósseas, do-
res ao urinar, vontade de urinar com 
maior frequência, e presença de san-
gue na urina ou no sêmen”, finaliza.

Urologista explica a importância 
dos exames preventivos

Novembro azul:

Bronzeado perfeito!

Beleza Express
Por Bianca Novais*

*Bianca Novais Pós-graduada em 
procedimentos médicos (pós-ope-
ratório)  especializada em micro-
pigmentação  e diretora do Espaço 
Bianca Novais
biaa_novais@hotmail.com 

Com a chegada do Verão, a 
preocupação com o corpo 

aumenta muito mais. Além de 
tratamentos esté-
ticos, o desejo do 
bronzeado perfei-
to é um dos princi-
pais itens cuidados 
pelas mulheres e 
homens. Por isso 
é necessário lem-
brar sempre os 
riscos para a saúde 
da nossa pele pro-
vocados pelo sol e 
câmaras de bronzeamento.
Tomando os devidos cuidados, 
você pode ficar com a pele sau-

dável e uma marquinha incrível. 
Uma dica importante é a esfo-
liação corporal. Muitas pessoas 

não sabem, mas a 
nossa pele passa 
pelo processo de 
renovação celular. 
Quer dizer, as cé-
lulas mortas vão 
se desprendendo 
e, para acelerar 
esse processo de 
maneira saudável, 
é importante es-
foliar pelo menos 

uma vez por semana e hidratar 
logo após. Isso ajuda na apa-
rência da pele e, dessa forma, 

o bronzeado tem um resultado 
muito mais bonito e natural.
Outra dica importante: usar au-
tobronzeadores em cápsulas, in-
gerir  alimentos ricos em betaca-
roteno, como mamão, cenoura e 
abóbora, entre outros, auxiliam 
na produção de melanina que dá 
cor à pele.
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Você já planejou seu próximo 
destino nas férias? E para o 

Carnaval quais são seus planos? 
Passagens compradas, malas fe-
chadas, decolar e quando o avião 
aterrissa no local eleito para a di-
versão, cadê a bagagem na esteira?
Quem já passou por essa experiên-
cia sabe o quanto isso é frustrante. 
Antes de embarcar para sua próxima 
viagem, entenda quais são seus direi-
tos em caso de extravio de bagagem.  
Constatado o extravio da bagagem, o 
passageiro deve comunicar imedia-
tamente a empresa aérea o ocorrido. 
Caso o passageiro esteja fora do seu 
domicílio, terá direito ao ressarci-

mento de eventuais despesas. Como 
não há estipulação em lei para os 
limites dessas despesas, deverão ser 
observadas as regras constantes em 
contrato no momento da compra das 
passagens aéreas.
Com a vigência da Resolução 400 
da ANAC – Agência Nacional de 
Aviação Civil – o prazo para res-
tituição da bagagem extraviada foi 
reduzido de 30 para 7 dias, para 
voos domésticos e os voos inter-
nacionais permanece o prazo de 
21 dias. Contudo, caso a bagagem 
não seja localizada, a empresa aé-
rea deverá indenizar o passageiro. 
A Resolução 400, da ANAC, es-

tabeleceu limite para indenização, 
equivalente a R$ 5.976,90 . Para 
receber mais do que o valor máxi-
mo estabelecido, o passageiro po-
derá declarar, antes do embarque, 
qual valor sua bagagem possui, por 
meio do preenchimento do formu-
lário “Declaração Especial de Va-
lor”. Desta forma, aumenta a inde-
nização na hipótese do extravio.

*Liliane Leite
Advogada especializada em 
Direito do Consumidor, Contratual 
e Propriedade Intelectual
liliane@lilianeleite.com.br

Extravio de bagagens:
Como defender seus direitos
Liliane Leite*

Bella Mooca | Plantão do Consumidor
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Bella Mooca | Dúvidas fiscais

Mediante a publicação da Lei 
nº 13.467/2017, da Reforma 

Trabalhistas, ocorreram mudan-
ças significativas entre a relação 
empregado e empregador, na qual 
destacamos as mais importantes:
1º) Autônomo: uma das princi-
pais mudanças é a possibilidade 
de contratação com ou sem ex-

clusividade, não havendo obriga-
toriedade de pagamento de férias, 
13º salário e FGTS;
2º) As férias poderão ser dividi-
das em três períodos de descanso, 
sendo que um deles não poderá ser 
inferior a 14 dias; 
3º) O empregado poderá alternar 
períodos em que presta os serviços 
e outros de inatividade, exceto os 
aeronautas que são regidos por le-
gislação específica;
4º) Fica regulamentado o “Tele-
trabalho”, onde o empregado pode-
rá trabalhar fora do estabelecimento 
do empregador (Home Office); 

5º ) Fica facultado pelo empre-
gado o desconto de um dia da 
contribuição sindical; 
6º) O trajeto entre casa e o local 
de trabalho não será considerado 
mais como horas in Itinere, não 
havendo mais hora extra em per-
cursos difíceis; 
7º) Reclamação trabalhista pres-
creverá em um prazo de 5 anos 
para trabalhadores urbanos e 2 
anos para trabalhadores rurais; 
8º) Poderá haver banco de horas 
e seu prazo de compensação, o pa-
gamento deverá ser no máximo em 
6 meses; 
9º) O trabalho por tempo parcial 
passou o limite de 25 para 30 horas 
semanais. Estas mudanças entra-
ram em vigor desde 11/11/2017.

Principais 
mudanças na 
lei trabalhista

*Renato Prone
Diretor da Prone Assessoria 
Empresarial
www.prone.com.br

Renato Prone*



Sempre que decidimos comprar 
ou adotar um pet, existem ques-

tões importantes que devem ser pla-
nejadas, principalmente em espaços 
reduzidos como nos apartamentos. É 
importante que o ambiente seja adap-
tado e que existam locais para dormir, 
comer, fazer suas necessidades, além 
de ambientes com enriquecimento 
para brincadeiras e redução do estres-
se.  Hoje em dia, diversos itens estão 
disponíveis no mercado, como brin-
quedos, que liberam alimentos aos 
poucos, e arranhadores, que ajudam a 
entreter e prevenir o sedentarismo dos 
nossos queridos companheiros.

A utilização dessas ferramentas 
para deixar o ambiente mais atra-
tivo é também essencial para dimi-
nuir a chance de ocorrer ansiedade 
por separação, uma alteração com-
portamental que leva nossos pets 
a latir e chorar pode prejudicar o 
convívio com os vizinhos. É pre-
ciso verificar no condomínio se 
existem restrições ao pet.  Muitos 
locais só permitem que eles circu-
lem nas áreas comuns e nos eleva-
dores no colo, por exemplo. Outro 
ponto muito importante é a segu-
rança, o uso de telas nas sacadas e 
janelas é imprescindível. 

Pets no apartamento

Bella Mooca | Vida Animal

Vale lembrar que precisamos de-
dicar algum tempo do nosso dia 
para praticarmos exercícios físicos 
e brincadeiras para diminuir o se-
dentarismo e prevenir a obesidade. 
Além de todos esses cuidados, é 
essencial que nossos pets estejam 
vacinados e com prevenção sempre 
atualizada contra vermes, pulgas e 
carrapatos, pois eles estão cada vez 
mais perto da nossa família. Para 
tanto, é necessário que sejam feitas 
avaliações de rotina com o médico 
veterinário de sua confiança. 
De maneira geral, é possível sim, 
com alguns cuidados, ter nossos 
tão carinhosos companheiros em 
um ambiente saudável e cheio de 
alegria para toda a família.

*Dra.  Maira Montalvão é médica-
veterinária do Hospital Animaniac’s, 
graduada pela Unesp e pós-graduanda 
do curso de Especialização em Cardio-
logia Veterinária.
mairamontalvao@gmail.com

*Maira Montalvão



As arquibancadas da Rua Javari 
são generosas e hospitaleiras. 

Além do tradicional cannoli do seo 
Antônio, ali é possível encontrar o 
desocupado ao lado do empresário; 
o bicheiro ao lado do delegado.  
Recentemente, a moça loira che-
gou acompanhada do namorado, 
ambos com a camisa grená. Claro 
que o distintivo do time ficava mui-
to mais evidente na camisa da loira. 
Na fileira de bancos atrás da moça 
loira sentou-se uma velha senhora, 
que também vestia a camisa juven-
tina. As duas se olharam e trocaram 
um sorriso de cumplicidade. 
O jogo começa tenso. O Juventus 
está melhor quando o centroavan-
te juventino é derrubado dentro 

da área. Pênalti. O árbitro, porém, 
nada marca.
— Juiz filho da p***! – berra a loira.
— Segura a onda, Joana – reco-
menda a velhinha.
O primeiro tempo termina com o 
Juventus perdendo por 1x0.  Pode-
ria ser 1x1, pensa a loira, não fosse 
o erro da arbitragem.
Vem o segundo tempo. Em jogada 
normal, o árbitro expulsa o zaguei-
ro grená. 
— Juiz filho da p***! – reclama a loira.
— Segura a onda, Joana – diz, im-
passível, a velhinha.
Logo em seguida acontece o gol de 
empate. No entanto, o árbitro anula o 
lance, alegando que a bola tocara na 
mão do juventino antes do chute fatal.
— Juiz filho da p***! – berra de 
novo a moça loira.

— Segura a onda, Joana – sugere 
a velha.
A todo custo, o Juventus tenta ar-
rancar o empate. Até que vem o 2x0 
numa jogada de total impedimento, 
que o árbitro manda seguir. Fim de 
jogo. E a loira se enfurece de vez.
— Juiz filho da p***! – urra sem parar.
— Segura a onda, Joana – reco-
menda a velha.
A loira não aguenta.
— Para com isso, pô! Além de 
tudo, eu não me chamo Joana!
É, então, a vez de a velha estourar.
— Eu sei, sua burra. Joana SOU EU. 
Eu sou a mãe do juiz e estou seguran-
do a onda desde o começo do jogo 
pra não dizer “juiz filho da p***!”.
E a velhinha desandou a xingar, 
deixando corados todos os que es-
tavam à sua volta.

Segura a onda, Joana!
De Magalhães Jr., especial para a Bella Mooca

Bella Mooca | Causos da Mooca
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Um desfile de fatos, eventos e pessoas que adoram a 
Mooca e vivem em perfeita sintonia com o bairro mais 
querido da cidade

1

2

4

3

5
Foto 1 - O Coral de alunos do Colégio Santa Catarina apresentou uma Cantata de Natal no Mooca Plaza Shopping. / 
Foto 2 - O presidente Domingos Sanches, ao lado do técnico Ecio Pascá, no jogo comemorativo ao aniversário de 20 
anos do acesso do C.A. Juventus à série B do Campeonato Brasileiro de 1997. / Foto 3 - A Orquestra Allegro, do maestro 
Renato Misiuki, e a banda U2 On Love promoveram Show Beneficente para a Nova 4E no Invictus Hall, na Vila Prudente. 
Foto 4 - A Distrital Mooca, da ACSP, e os Rotary Club do Alto da Mooca e da Mooca fazem homenagem aos empresários 
no aniversário do bairro. / Foto 5 - Prof. Ariane Bonansea, diretora do MMDC (no centro) e personalidades da Mooca no 
Jubileu de Ouro da tradicional escola.

Bella Mooca | Personalidades

Brava gente!



educação que permanece

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

Matrículas abertas 
para 2018! 

Cursos: Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Período Integral
Extracurriculares

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.

Dois pilares de uma 

educação 
completa:

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

45 anos de tradição

Reinauguração 19 de Dezembro
  

Novo Conceito de
  

Concessionária Multimarcas
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Sua Concessionária Multimarcas


