


2

Compre pela internet 
de maneira fácil, 

econômica e segura!

Material Escolar, 
Informática, Escritório,
Papelaria e muito mais!



3

Compre pela internet 
de maneira fácil, 

econômica e segura!

Material Escolar, 
Informática, Escritório,
Papelaria e muito mais!



4

Bella Mooca | Editorial

Quando qualquer forasteiro
Chega sem prévio aviso,
É atendido por inteiro.
Sempre com um largo sorriso.

Por isso quem aqui reside,
Ou frequenta o pedaço,
Sabe que aqui se progride.
E o cumprimento é o abraço.

A mulher deste recanto,
Todos sabem de sobejo,
É linda, é um encanto,
saudada sempre com beijo.

É consenso que na Mooca,
Venha alguém de onde for,
O mooquense se desloca
E o recebe com amor.

Com estes versos do saudoso Ralu-
ca, o ‘poeta da Mooca’, colhido no 
Portal da Mooca, queremos home-
nagear o bairro mais querido da 
cidade que completou 462 anos no 
mês passado.  A Mooca cresce, mas 
tem compromisso com sua história 
e jamais perde a essência de lugar 
acolhedor e que está de braços aber-
tos para receber novos moradores e 
empreendedores. Hoje e sempre!

Boa leitura!

Marcella Porta
Ricardo Bertagnon
Wagner Perez
Diretores da Bella Mooca

Viva a Mooca, Bello!

Margarete Benincasa, 
secretária da Monte Líbano

A matéria sobre a Panificadora Monte 
Líbano, na última edição de sua revista 
Bella Mooca, foi primorosa, concisa e teve 
excelente repercussão entre os funcionários 
e também por parte de alguns clientes que 
comentaram. Parabéns pelo trabalho.
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Capa: Lauro Uezono

A unidade da Cultura Inglesa na Moo-
ca passa a contar com a liderança da 

gerente Maria Julia Martins, profissional 
com mais de 10 anos de atuação na insti-
tuição. Ela já foi professora de inglês para 
grupos de teatro e atuou também como 
trainee gerencial de áreas administrativas 
e culturais. “Como gerente, atuarei para 
garantir que nossos atendimentos e servi-
ços estejam sempre atualizados e com a 
qualidade de sempre” frisou.

Gente que faz



Fazer juntos 
para ter 
crédito 
com taxas 
justas.

sicredi.com.br

Aqui no Sicredi, fazemos juntos. Oferecemos taxas justas porque acreditamos que 
os melhores planos são aqueles que saem do papel. Converse com a gente, faça uma 
simulação e contrate o crédito que você precisa.

Agência Sicredi Mooca (11) 2021 1909.
Verifique se o crédito consultado cabe no seu orçamento. Crédito sujeito a análise e aprovação.
SAC: 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 724 0525. Ouvidoria: 0800 646 2519.
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Bella Mooca | Personalidades

“A Mooca é bella porque me traz muitas 
recordações. A começar da Igreja do Bom 
Conselho e do Juventus. Meu título era o 
de número 34. Trabalhei muitos anos no 
clube na área de segurança. Lembro com 
saudades do Toninho e de dona Dolores, da 
Casa do Churro lá da Rua Ana Neri, que 
infelizmente fechou. E também a Pizzaria 
São Pedro e a Esfiha Juventus”. 

Funcionário público, descendente de italianos
Paulo Ângelo De Noce,

“É bella porque se moderniza, sem perder 
suas características de “famiglia”. Tem o 
Metrô Bresser-Mooca, passeios de “Maria-
Fumaça” nos finais de semana. Tem o 
“Moleque Travesso”, o Canolli, Shopping 
Mooca, Di Cunto, São Pedro, Esfiha 
Juventus, Dom Carlini, Marinheiro, Sta 
Branca, Vardemá, Quintal da Mooca... Orra, 
a Mooca é o meu bairro, bello!”

Diretor de redação da Revista Kalunga:
Manoel Dorneles,

“A Mooca é bella porque todo mundo 
se conhece. Parece cidade do interior. 
Voltei a morar no bairro há pouco 
tempo e foi muito gratificante encontrar 
velhos amigos. Além disso, aqui, a 
gente encontra de tudo. Adoro dar um 
pulo no Juventus, na Acqua, na Santa 
Mooca Tattoo, para fazer tatuagem, na 
Esfiha Juventus.”

Sócio da empresa Mulek de Rua
Marcio Fernandes, 

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

Ao contrário do que muita gente 
pensa, esta pequena e estreita 

via que liga as ruas Itaqueri e Dr. 
João Batista de Lacerda, no Alto da 
Mooca, não tem sua origem a al-
gum religioso de épocas passadas. O 
nome “chá de frade” é de uma plan-
ta medicinal, cujo nome científico é 
Leonurus sibiricus L., da família das 
labiadas. Planta anual com 1m de al-
tura. Suas flores são pequenas e uti-
lizadas para curar doenças gastroin-
testinais.

Rua
Chá de Frade

Bizi, recordista do Juventus
Carlos Roberto Bento, o Bizi – la-

teral do Juventus nas décadas de 
1970 e 1980 – conta, com orgulho, 
que detém um recorde: é o jogador que 
mais tempo defendeu a camisa grená 
da equipe da Mooca. Ao todo, foram 
258 jogos só em campeonatos paulistas 
em 17 anos de carreira, segundo levan-
tamento do próprio clube. Ele come-
çou nos infantis do São Paulo e passou 
pela Portuguesa. Em 1971, transferiu-
se para o Juventus. “Joguei ao lado de 
grandes jogadores como Brida, Bre-
cha, César, Deodoro, Paulo Martins, 
Gatãozinho e Raudinei”, lembra. 
Em 1988, Bizi deixou o Juventus para jo-
gar no Ituano, mas não teve sorte. Logo Fonte: Terceiro tempo

na primeira partida contra o Taubaté que-
brou a perna numa disputa com o volante 
Alencar. “Foi um momento muito difí-
cil”, conta, lembrando que recebeu apoio 
de colegas e principalmente do médico, 
Marco Aurélio Cunha.
Depois de 14 meses parado, voltou a jo-
gar. Defendeu o União de Mogi, onde 
encerrou a carreira em 1991.Trabalhou 
como auxiliar técnico e treinador em 
equipes do interior do Estado e como 
professor de escolinhas de futebol do 
Corinthians. “Eu tenho o sonho de tra-
balhar nas categorias de base do Juven-
tus. Gosto muito do clube”, diz Bizi.



CRUZ DE
MALTA
Instituto de Educação

Há 38 anos construindo vínculos
e gerando resultados em educação.

Agende uma visita!

Inovação na Grade Curricular

Educação Infantil: 
Programa de Inteligência Emocional, Horticultura 
e Inglês

Ensino Fundamental:
Sistema Objetivo de Ensino, Curso de Inglês da 
Cultura Inglesa, Curso de Mandarim, Programa de 
Empreendedorismo e Educação Financeira

Ensino Médio:
07 aulas diárias, Plantão de Dúvidas, Atividades 
Complementares aos sábados (esporte e cultura), 
Teatro e Tecnologia

Berçário e Infantil
Fundamental I e II

Ensino Médio
Período Integral

anuncio-bela-mooca-21-28.indd   1 23/08/2018   14:59:46



10

A 45ª Festa de San Gennaro, uma 
das mais tradicionais da cidade, 

iniciada no dia 8 de setembro, prosse-
gue até o dia 7 e outubro na Mooca. É 
uma boa oportunidade para saborear os 
pratos napolitanos, como spaghetti com 
linguiça, pizzas, polentas e fogazzas, 
preparadas pelas “mammas” da comu-
nidade. A entrada é livre e as atividades 
começam sempre a partir das 18 horas 
e vão até meia-noite aos sábados e até 

às 23 horas aos domingos. Para quem 
prefere mesas, o acesso à cantina dá di-
reito aos shows da banda Felice Itália e 
de três tenores brasileiros, além de um 
prato de spaghetti, uma fatia de pizza e 
antepasto italiano – tudo por R$ 60,00 
por pessoa no sábado e R$ 35,00 no do-
mingo. As crianças também poderão se 
divertir com brinquedos no local.
Neste ano, a organização apresenta 
algumas novidades. Por exemplo, ins-

talação de câmeras ao longo de toda 
a festa; e o uso de cartão de consumo 
para melhor controle e agilidade no 
atendimento do público.  A arrecada-
ção da festa é revertida para as obras 
assistenciais da paróquia como, por 
exemplo, a creche “Menino Jesus”.

Serviço:
www.sangennaro.org.br
(11) 3209-0089

Festa de San Gennaro:
diversão e comilança

O Juventus vem colecionando ótimos 
resultados nas categorias infanto-ju-

venis de futsal desde que assumiu uma 
nova diretoria da modalidade no clube. 
Depois de se tornar vice-campeão na ca-
tegoria Sub-8 do Iber Cup, um dos prin-
cipais torneios infanto-juvenil do mundo, 
sagrou-se campeão do Torneio Metropoli-
tano Sub-14, derrotando o Corinthians nas 
quartas-de-final; Palmeiras na semifinal; e 
o São Paulo na final, quando venceu os 
dois jogos por 5 a 1 e 4 a 3.  Pelo Campe-
onato Estadual, as equipes das categorias 

Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18 seguem 
firme na disputa. Já a equipe da catego-
ria Sub-10 conseguiu vaga na semifinal 
do torneio. Conforme explica Émerson 
Santos, um dos diretores, o trabalho dos 
professores está voltado para o desen-
volvimento básico dos atletas. “Ao final 
de cada semestre, é entregue aos pais 
uma avaliação individual mostrando a 
evolução de cada um deles”. Mais in-
formações: futsal@juventus.com.br
Renato Corona, especial para a 
Bella Mooca

Juventus é destaque no futsal

Bella Mooca | Eventos

Blitz no Juventus

No Dia da Pizza, José Leandro da Sil-
va, proprietário da Pizzaria Sacada, 

foi homenageado pela Distrital Mooca 
pelos 44 anos de serviços prestados para 
a comunidade da Mooca e região.

ARetrô Anos Incríveis reuniu 
4.500 pessoas no salão nobre do 

Juventus na apresentação da Blitz, 
uma das maiores bandas de rock do 
País na década de 1980. Ao som de 
“Você não soube me amar” e “A dois 
passos do Paraíso”, o público fez uma 
viagem no tempo e cantou os princi-
pais sucessos da banda comandada 
pelo vocalista Evandro Mesquita. An-
tes, o cantor relembrou seus tempos 
de garoto a bordo de um carrinho de 
rolimã, nas alamedas do clube.



Parabéns, Mooca!

Orgulho de fazer 
parte dessa história!
A nossa história começou na Mooca. Foi nesta 
região que demos os primeiros passos, quando 
ainda nem sonhávamos em nos tornar uma 
universidade. Aqui, estabelecemos nossos valores e 
criamos a nossa missão.

Nossos sonhos foram recebidos de braços abertos, 
permitindo que o ideal de transformar o País pela 
educação ganhasse vida nova a cada ano e se 
desenvolvesse, assim como faz a Mooca.

A São Judas está conquistando novos espaços em 
São Paulo, está crescendo, tornou-se a 3ª melhor 
universidade privada do estado, segundo o MEC. 

Mas não importa a distância que percorremos, nem 
quão longe vamos chegar, este lugar em que 
nascemos tem uma importância enorme sobre o 
que nos tornamos.

Há tanto para celebrar e muito mais 
para fazer. Que a experiência adquirida 
com o passar dos anos seja nosso 
motor para continuar transformando: a 
gente a educação e você, a realidade de 
todos os moradores.

Obrigada Mooca, por nos acolher, por 
ser nosso berço e por celebrar conosco 
o nosso desejo de expandir.

Feliz 462 anos!
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Bella Mooca | Gastronomia

Serviço:
MEZA Cozinha Bar
Rua Celso de Azevedo Marques, 171, 
Mooca - São Paulo/SP
Fone: (11) 2389-9970
Facebook e Instagram: @mezacozinhaebar

A Mooca acaba de ganhar uma nova 
opção de bar de drinques e de alta 

gastronomia: Trata-se do MEZA Co-
zinha|Bar, projeto do empresário An-
dré Andrade e do premiado bartender 
Gilliard Carneiro, o Gil. Com uma ex-
tensa carta de drinques autorais e clássi-
cos combinado com um cardápio de pra-
tos e petiscos contemporâneos, o novo 
restaurante busca atrair os moradores 
do bairro que costumam procurar ba-
res em outras regiões da cidade.  A casa 
oferece excelentes opções de coquetéis 
como o Old Nº 7, Flirtini, Negroni, en-
tre outros. “Todas as sextas-feiras, nós 

comandamos o Meza Experience, uma 
noite de drinques exclusivos” frisa Gil.
Para acompanhar, saladas, pratos e be-
liscos como o Puff de Mandioca (R$ 
30), cubos de mandioca com fonduta de 
queijo, ou o Brie Crocante (R$ 38), que 
chega à mesa empanado, acompanhado 
de dips (damasco, framboesa e pimen-
ta) e pães. A casa abre ainda no almoço, 
com um cardápio especial de pratos do 
dia que custam R$ 28, de segunda a sex-
ta.  “É imperdível, aos sábados, o ossobu-
co com polenta mole e agrião” (veja na 
receita do mês) comenta André Andra-
de, acrescentando que, aos domingos, o 

almoço ganha ares de 
churrasco, com car-
nes especiais. O As-
sado de Tira Angus, 
por exemplo, vem 
acompanhado de ar-
roz, vinagrete, farofa 
e puff de mandioca. 

Coquetelaria
e alta gastronomia

Bartender é atração na Mooca

MEZA Cozinha-Bar entra 
na rota dos restaurantes 
descolados da Mooca

Informe publicitário

Gilliard Carneiro (sócio do Meza 
Cozinha & Bar) foi um dos finalis-

tas do Tennessee Calling Brazil, con-
curso internacional de coquetéis  pro-
movido pela Destilaria Jack Daniel’s 
e  realizado na Arena Congonhas, em 
São Paulo. Na ocasião, apresentou uma 
variação do famoso Old Fashion que 

•  Xarope de Açúcar Mascavo (5ml)
•  Xarope de Açúcar Cristal (15ml)
•  Angostura Bitter (5 gotas)
•  Jack Daniel’s  (70ml)

Misture os ingredientes num mixer glass 
(vide foto). Na finalização, utilize um 
copo Old Fashion acrescentando uma 
casca de laranja e uma cereja amarena 
(italiana) 1 dose = 50ml 

Ingredientes:
Bella Mooca In Fashion

Preparo:

batizou de Bella Mooca In Fashion. 
Segundo ele, a simplicidade do prepa-
ro resulta numa explosão de sabores 
incomparáveis.  Siga o passo a passo 
da receita deste drink com exclusivida-
de para os leitores da Bella Mooca. Se 
preferir, acione o QRCode da página 
para assistir ao vídeo:

Gilliard Carneiro: carnes especiais aos domingos
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Baixe em seu celular um leitor de
QR-Code e assista ao preparo do drink.



2 ossobucos de aproximadamente 300g/cada

2 colheres de sopa de azeite 

1/2 ramo de alecrim 

1/2 ramo de tomilho 

1 maço de miniagrião 

80g. de cebola cortada em cubinhos mínimos 

(corte brunoise) 

Tempere o ossobuco com sal, pimenta do reino, alecrim e tomilho, 

deixe marinando por 1 dia na geladeira. Retire e sele todos os 

lados dele na frigideira. Reserve.

Numa panela refogue no azeite a cebola, o alho e coloque o 

ossobuco já selado.  Acrescente o molho de tomate, o caldo 

de carne e o vinho tinto, até cobrir a carne. Cozinhe por 

aproximadamente duas horas e meia (até  que a carne esteja bem 

macia), com a panela semi tampada.

Tire o ossobuco da panela, passe o molho numa peneira fina do 

tipo “chapéu chinês” (chinois) e leve ao fogo com o amido de milho 

para reduzir, até que o molho esteja encorpado e com brilho.

Volte o ossobuco no molho para finalizar.

Aproximadamente três horas, considerando que há um preparo de 

véspera do ossobuco que deve ficar marinando em temperos.  

Ingredientes

Modo de preparo Tempo de preparo

Ossobuco com polenta mole e agriao do Meza 
Receita da Chef Tânia Barroso | Meza Cozinha e Bar Serve 2 pessoas

Bella Mooca | Gastronomia

2 dentes de alho triturado 

2 litros de molho de tomate (artesanal)

400ml. de caldo de carne (artesanal) 

100ml. de vinho tinto seco 

Sal e Pimenta a gosto 

2 colheres de sopa de amido de milho (tipo Maizena)

Baixe em seu celular um leitor de QR-Code e
assista as dicas da chef para esse prato.
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Bella Mooca | Matéria de capa

Quem viu a capa desta edição da 
Bella Mooca, deve ter feito a se-

guinte indagação: O que tem a ver o 
cantor nordestino Falcão com a Mooca? 
Tem tudo a ver. Lilyan, sua mulher e 
empresária, nasceu na Mooca. Os pais 
dela moram aqui. O casal, que tem es-
critório no Tatuapé, vem visitá-los com 
frequência e aproveita para passear pelo 
bairro. Por aqui, conhece o Casarão do 
Vinil, Drogaria Sinete, Padaria Santa 
Branca, Esfiha Juventus e o Temaki Sta-

tion. Costuma também adquirir quin-
quilharias no comércio da Rua da Moo-
ca. E mais: promete comparecer à Festa 
de San Gennaro deste ano (veja matéria 
na página 10) para saborear massas e 
quitutes preparados pelas “mammas”.
Falcão conheceu a Cepam no mês passa-
do e ficou impressionado com o tamanho 
da famosa padaria. “Acho que é a maior 
da América Latina”, arriscou. Com sua 
indumentária característica, foi logo re-
conhecido pelos clientes e funcionários. 

Falcão faz sucesso em todas as mídias e mostra que vale a pena ser brega

Astro do cinema e da TV

Natural de Pereiro, no interior do 
Ceará, Falcão começou sua car-

reira artística em 1988, quando par-
ticipou de um festival em Fortaleza 
com a música “Canto Bregoriano”, 
que ficou sendo chamada de “Brega-

Brega no sangue

Posou para fotos com todo mundo e fez 
questão de mostrar que, por baixo da es-
quisita roupa colorida, vestia a camisa do 
Juventus “número 7”, com o nome do 
atacante Cristiano Ronaldo. Brincadeira, 
claro, com a transferência do artilheiro 
português para a Juventus, da Itália, ori-
gem do famoso clube da Mooca.“ Eu sou 
torcedor do Juventus e também do San-
tos. Quero assistir a um jogo na Rua Java-
ri. Foi lá que o Pelé fez um dos gols mais 
bonitos de sua vida”, comentou.

riano”, por razões óbvias. Ao mes-
mo tempo, alguém lhe deu a ideia de 
usar roupas extravagantes. Ele lembra 
como se fosse hoje:
“Era uma coisa em cima da figura do 
Waldick Soriano, que usava chapelão e 
terno preto. Eu nunca tinha cantado em 
público. Funcionou como uma máscara. 
Fez sucesso por causa da figura. Uma 
coisa inusitada. Um sujeito com mais 
de 1m90 de altura, óculos escuros, can-
tando uma música que não tinha nada a 
ver”, comentou, abrindo um sorriso lar-

go. O primeiro sucesso foi  a música I’m 
not dog no, versão em inglês macarrôni-
co para o clássico “Eu não sou cachorro 
não”. Marcondes Falcão Maia, 61 anos, 
formado em arquitetura pela Universi-
dade Federal do Ceará, tem estilo brega 
no sangue. Conhecido também pelas le-
tras e frases irreverentes, tem 9 discos 
gravados, faz shows com sua banda e 
stand-up pelo País. Tem muitos segui-
dores nas redes sociais e frequenta os 
principais programas de televisão. “Só 
no Jô Soares, fui cinco vezes”, frisou.
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Bella Mooca | Editorial

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.



Bella Mooca | Matéria de capa

Falcão brinca que está se transfor-
mando em galã de cinema. “Sou o 

Brad Pitt cearense”, diz gargalhando. 
A verdade é que em seu currículo de 
ator, constam os filmes “Shaolin do 
Sertão”, “Cine Holliúdy  1” e “Cine 
Holliúdy  2”, dirigidos por Halder 
Gomes. O primeiro foi transformado 

em minissérie a ser exibido pela TV 
Globo. Além disso, está no elenco do 
filme “Candidato Honesto 2”, com 
Leandro Hassum, agora magro;  e no 
filme “Chance”, comédia urbana. 
Não para por aí. É protagonista e 
apresentador da série “Brasil Joia-
do”. A bordo do “Falcomóvel”, um 
fusquinha colorido, claro, viajou pelo 
sertão do Nordeste para revelar “um 
Brasil de um jeito que você nunca 
reparou”, frisou. Com 13 episódios, 
encontra-se em fase final de produ-
ção e será exibido pelo canal Cine 
Brasil TV (Sky) no ano que vem.
Na telinha, Falcão apresenta, há sete 
anos, o programa “Leruaite” (con-
versa mole), segundo ele mesmo, na 
TV Ceará (afiliada da TV Cultura e 
TV Brasil). Lá, ele canta, acompa-
nhado de uma banda formada por 
deficientes visuais, entrevista e conta 
causos. Tudo de maneira espontânea 
e escrachada. Também é atração no 
programa “Quem não faz, toma”, da 
rádio 89 FM. Sua mais recente inven-
ção foi a micronovela do Twitter, “O 
desgosto que sua mãe me deu”, que 
já tem 38 capítulos. Sempre tirando 
sarro de si mesmo.

Galã
e multimídia

Pérolas do Falcão

Falcão por Falcão

Nem todo pau é madeira.

Quem não come, pelo
menos, não estraga os dentes.

É melhor cair em contradição 
do que do oitavo andar.

Apresentador de TV: Silvio Santos
Celebridade: Pedro de Lara
Filme: Shaolin do Sertão
Música: I’m not dog no
Livro: O Alienista (Machado de Assis)
Mulher: Lilian (minha mulher)
Ídolo: Chico Anísio
Político: Ciro Gomes
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Bella Mooca | Aniversário da Mooca

Berço da imigração italiana e reduto de grandes indústrias, a Mooca abre cada vez 
mais espaço para os prédios residenciais e alta gastronomia. Mas algumas coisas 
não mudam: o ‘sotaque mooquense’ e a paixão de seus moradores pelo bairro, que 
completou 462 no mês passado. A Bella Mooca registrou as principais festas e eventos 
comemorativos. Acompanhe:

Parabéns Mooca

Ato cívico, na Base de Segurança Comunitária, abriu as co-
memorações. Organizado pelo Conseg-Mooca, o evento reu-
niu diversas personalidades do bairro. Entre elas, o prefeito 
regional, Paulo Sergio Criscuolo.

Grupo São Cristóvão promoveu a Ação Saúde, no Parque Sa-
besp, com o objetivo de incentivar a qualidade de vida. Na pro-
gramação, dança sênior, terapia corporal, oficina de arte infantil 
e medição de pressão arterial, glicemia, frequência cardíaca e 
índice de massa corpórea

Noite Italiana, na boate Pyramid’s, do Clube Atlético Juventus, 
fez parte do calendário de festejos dos 462 anos da Mooca.  Des-
taque para os tenores que visitaram o clube pela primeira vez e 
para o cantor Ary Sanches, que completou 55 anos de carreira.

11º Festival de Inverno da Mooca, promovido pela associação 
“Amo a Mooca”, contou com apresentações de coral, danças e 
bandas e lotou o Teatro Arthur Azevedo.

Baixe em seu celular um leitor de QR-Code e assista a Ação.
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Centro Universitário de São Paulo - UNISP -  reuniu em-
presários, comunidade acadêmica e  representantes de entida-
des. O ato contou com palestras do professor Márcio Maga-
lhães Fontoura, e da jornalista e historiadora Elisabeth Florido.

3º Encontro Lowrider no Brasil reuniu - na Rua Borges de Fi-
gueiredo - carros com o sistema de suspensão modificado e que 
chamam a atenção pelo design agressivo e curioso.

Encontro de Carros Antigos, organizado pela Associação dos 
Proprietários de Veículos Antigos, reuniu mais de 100 veí-
culos antigos no estacionamento do Mooca Plaza Shopping.

2º Rolimã Fest Mooca reuniu pessoas de todas as idades e 
lotou a Rua Jumana. O evento contou com a colaboração de 
empresários locais para confecção dos carrinhos de rolimãs 
utilizados gratuitamente durante o evento.

Bella Mooca | Aniversário da Mooca

Parabéns Mooca

Parabéns “bella”, “bello”, parabéns aos novos
“mooquenses” e aos de sempre. E viva a   Mooca!
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O 3º Encontro Histórico-Cultural da 
Mooca resgatou a memória dos 

imigrantes, homenageou personalida-
des e “empresas raízes do bairro”. Pro-
movido pela Associação Comercial de 
São Paulo – Distrital Mooca –, o evento 
também serviu para a comemoração de 
mais um aniversário da Mooca, no Es-
paço Pyramid’s no Juventus.
Em sua apresentação, a jornalista e his-

toriadora, Elisabeth Florido, destacou 
a grande parcela de italianos que vie-
ram para o Brasil e fizeram de alguns 
bairros seu reduto principal, como o 
Brás, Bixiga e a Mooca. Também fala-
ram José Paulo Dias e Antonio Viotto 
Netto. Destaque para a apresentação 
do cantor Ary Sanches e as homena-
gens feitas para instituições que estão 
diretamente ligadas à história do bair-

ro: Museu da Imigração, Arsenal da 
Esperança, Teatro Arthur Azevedo e 
a Festa de San Gennaro, representada 
pelas mammas Myriam Salum e Neu-
za Martins que trabalham com amor e 
dedicação na produção de pratos na-
politanos consumidos pelos visitantes. 
“Foi a primeira vez que fomos home-
nageadas. Espero que não seja a últi-
ma”, comentou dona Neuza.

Em parceria com os Rotarys Club 
de São Paulo Mooca e Alto da 

Mooca, a Distrital Mooca homena-
geou também diversas empresas da 
região. Foram escolhidas este ano a 

Empresas raízes

Memória Viva
Noite de homenagens e relatos sobre a história da Mooca 

Lorenzetti, Lorsa Jeans, Esfiha Juven-
tus, Lapefer, Juscon Assessoria Con-
tábil, Way Back, e Dez Emergências. 
No final da cerimônia, o superinten-
dente da Distrital Mooca, Luiz Carlos 

Castan, não escondeu sua alegria com 
o sucesso do evento. “É uma enorme 
satisfação resgatar passagens históri-
cas do nosso bairro e homenagear es-
sas empresas”, concluiu.

Bella Mooca | Aniversário da Mooca



Confira as condições do serviço de entrega.
Cardápio exclusivo da hamburgueria no site.
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Serviço

A população idosa (acima de 60 anos) 
deve dobrar no Brasil até o ano de 

2042, na comparação com os números 
de 2017. Os dados são de projeções do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), divulgadas no mês passa-
do. De acordo com o levantamento, o 
País tinha 28 milhões de idosos no ano 
passado, ou 13,5% do total da popula-
ção. Em dez anos, chegará a 38,5 mi-
lhões (17,4% do total de habitantes). E 
mais: a partir de 2039, o Brasil terá, em 
média, mais pessoas idosas (65 anos ou 
mais) do que crianças de até 14 anos. 

Antes de 2050, os idosos já serão um 
grupo maior do que a parcela da popula-
ção com idade entre 40 e 59 anos. 
Diante disso, uma questão não sai da 
cabeça de muita gente: como envelhe-
cer com boa qualidade de vida?
O tema é tão atual e oportuno que a 
Universidade São Judas Tadeu – uni-
dade Mooca – criou o Curso de Pós-
graduação em Mestrado de Ciências do 
Envelhecimento. Com duração de dois 
anos, o curso aborda a situação do idoso 
de várias maneiras: saúde, psicologia, 
autoestima, nutrição, fisioterapia e ati-

O desafio de
viver mais e melhor

O valor da
convivência
na Terceira Idade

São Judas cria curso
de Pós-graduação sobre
Ciências do Envelhecimento

vidade física, por exemplo. 
“O estudo é feito de forma interdiscipli-
nar, este é o nosso diferencial“, expli-
ca Carla Witter, diretora de Pesquisa e 
Pós-graduação e coordenadora do cur-
so de Mestrado em Ciências do Enve-
lhecimento, acrescentando que existe 
dentro da Universidade um projeto que 
estuda exclusivamente os octogenários 
(pessoas com mais de 80 anos). E con-
clui: “Não é porque o idoso chegou a 
essa idade que ele só vai ter perdas. Isso 
mudou. Hoje, ele pode ser proativo e ter 
uma vida boa.”

O programa da Terceira Idade do 
Núcleo de Convivência do Idoso 

do CAPS “Nosso Lar”, em parceria 
com a Prefeitura Municipal de São 
Paulo, atende 180 idosos presenciais 
e 80 domiciliares, de ambos os sexos, 
a partir de 60 anos, em dois períodos, 
desde que sejam ativos e indepen-
dentes. Com isso, promove a reinte-

gração social, dando-lhes condições 
físicas e psicológicas, melhorando 
seu convívio de forma geral. Para 
tanto, oferece ginástica funcional, ofici-
na de memória, terapia oriental, borda-
do, dança circular, dança sênior, pintura 
em tecido e artesanato, além de passeios 
culturais, palestras, orientação jurídica 
e atendimento psicológico em grupo.

NCI Nosso Lar

Clube de Assistência e Promoção
Social Nosso Lar
R. Jalisco, 158 – Água Rasa - SP
Fone: (11) 2021-2742

Bella Mooca | Envelhecimento
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Bella Mooca | Empreendedorismo

Reúna dois engenheiros expe-
rientes e interessados em em-

preender; identifique, por meio de 
pesquisas, um setor de prestação de 
serviços na área da saúde com de-
manda reprimida na Zona Leste; co-
loque no caminho a maior rede de 
clínicas odontológicas da América 
Latina; aposte no investimento em 

equipamentos de ponta; recrute pro-
fissionais de reconhecida qualifica-
ção; e adote um modelo em que eles 
sejam sócios do negócio.
Esta é a receita de sucesso da Unida-
de Sorridents Mooca, dirigida pelos 
engenheiros D’Artagnan Rodrigues 
Alves e Moysés Benetti, e também 
pelo implantodondista Wagner Ro-

berto Liberali. A unidade iniciou 
suas atividades em 2005 atendendo 
principalmente os moradores fiéis ao 
Bairro. A receita deu tão certo que 
eles investiram em mais três unida-
des, sempre na Zona Leste: Tatuapé, 
Jardim Sapopemba e São Mateus e 
contabilizam cerca de 4 mil clientes 
ativos (somente na Mooca).

Informe publicitário

A Sorridents – unidade Mooca – realiza 
todos os procedimentos odontológi-

cos e estéticos (lentes de contato, facetas e 
clareamentos) em uma única clínica. Para 
isso, conta com um corpo de dentistas 
com especializações em todas as áreas. O 
diferencial é um constante investimento 
em modernos equipamentos odontoló-
gicos que possibilitam um atendimento 
com mais rapidez e qualidade. Entre eles, 
raio-X panorâmico (avaliação correta e 
transparente junto ao paciente, identifi-
cando os dentes, raízes e partes ósseas); 
câmera intraoral (captação de imagens 
em qualquer posição da boca em tempo 
real); sedação com óxido nitroso ou “gás 
do sorriso” (auxilia o tratamento em pa-
cientes que têm medo de dentista); anes-
tesia sem agulha (permite a realização de 
procedimentos sem dor). 
Além disto, as unidades possuem uma 

Receita de sucesso e fidelidade
- Mooca:

Tecnologia de ponta

Serviço:
Sorridents  - Unidade Mooca
Rua da Mooca, 2051 
Fone: (11) 2692-1250
          (11) 94779-9391

área de Expurgo e Esterilização com nível 
hospitalar para garantir que todos os instru-
mentos estejam aptos para qualquer inter-
venção. E mais: atendem todas as classes 
sociais com histórico comprovado, como, 
por exemplo, mais de 2 mil implantes rea-
lizados de 2017 até Julho de 2018.
A Sorridents também possui um progra-
ma de prevenção por meio do convê-
nio Sorriden,  que cobre procedimentos 
como limpeza, aplicação de flúor, selan-
te, raspagem, urgências e emergências. 
Nos demais casos, o usuário tem direito 
a descontos diferenciados. O plano custa 
R$ 19,90 ao mês (registro ANS 419524). 
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O projeto Cantinho do Brincar 
(www.cantinhodobrincar.com.br) 

– criado na Universidade São Judas 
Tadeu, unidade Mooca – nasce com 
o objetivo de capacitar alunos e ex
-alunos da Universidade para monta-
rem seu próprio negócio e cuidarem 
de crianças de 2 a 6 anos. A primeira 
turma reúne 14 facilitadoras, defini-
das após um processo seletivo reali-
zado no meio do ano.

“Nosso modelo visa capacitar facili-
tadoras para que elas abram seus pró-
prios espaços para o atendimento de 
crianças”, explica Renata Citron, di-
retora e fundadora do projeto, acres-
centando que um centro de formação 
funciona na São Judas e que uma alu-
na do curso de Pedagogia já montou 
seu espaço no Tatuapé. Na capacita-
ção, os futuros empreendedores tra-
balham questões sobre o desenvol-

vimento infantil: linguagem, corpo 
em movimento, expressão artística, 
raciocínio lógico, administração de 
conflitos,  entre outros. 
“A nossa proposta pedagógica é usar 
a brincadeira como forma de aprendi-
zado. É desta maneira que elas apren-
dem”, conclui.

Porta aberta
para jovens
empreendedores

Serviço:
www.cantinhodobrincar.com.br

Bella Mooca | Empreendedorismo
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Bella Mooca | Responsabilidade Social

A Nova 4E – Entidade Especializa-
da em Pessoas Especiais (Defi-

ciência Intelectual) –, fundada há 51 
anos, comemorou, em sua sede, o Dia 
Nacional do Voluntário. Na ocasião, 
prestou uma homenagem para diver-
sas pessoas comprometidas com ações 
sociais. Entre elas, o analista de siste-
ma Pablo Giordani, líder do grupo de 
voluntários da Fundação Telefônica; 
Wanderley Abrahão Miguel, da Cre-
che Mororó; o padre Simone Bernar-
di, do Arsenal da Esperança; Euclides 
Gonzalez, do Rotay Club de São Paulo 
Mooca; Evando Reis, do  Rotay Club 

de São Paulo Alto 
da Mooca; e Sheila 
Gonçalves, da Im-
prensa Oficial.
Durante o encontro, 
a gerente de ser-
viços da Nova 4E, 
Rita do Carmo, fez 
uma rápida apresen-
tação da entidade, 

dos projetos e dificuldades financeiras 
enfrentadas para a sua manutenção. Ao 
mesmo tempo, fez questão de agrade-
cer o apoio das pessoas que dedicam 
uma parte do seu tempo para colaborar 
com a instituição. Destacou também a 
chegada de um novo grupo de volun-
tárias que saiu da AACD e ingressou 
na Nova 4E.  “Foi uma benção”, fri-
sou, ressaltando o espírito de trabalho, 
organização e comprometimento delas 
com a instituição. 
A coordenadora do grupo de volun-
tárias, Wanice Tacinari contou que o 
grupo procurou a Nova 4E depois que 
a AACD fechou a unidade da Moo-
ca. “Nós fomos muito bem recebidas 
aqui”, comentou, acrescentando que o 
grupo conta com 31 mulheres e quatro 
homens, chegou há apenas quatro me-
ses e já promoveu um chá com bingo 
(outro está marcado para o próximo 
dia 19 de setembro), reformou o bazar 
e abriu uma sala para a produção de 
peças de artesanato.

A Nova 4E é uma das 10 entidades (de 
um total de 350 indicadas) escolhidas 
pela Telefônica para apoiar na cidade de 
São Paulo por meio 
de seu Comitê de Vo-
luntários.  A indica-
ção foi feita por Igor 
Luiz Gomes Arenque, 
morador da Mooca e 
funcionário da empre-
sa.  Por conta do con-
trato assinado entre 
as partes já estão em 
andamento diversos 
serviços como, por exemplo, reforma da 
quadra e instalação de um novo portão 
na entrada da instituição. Além disso, 
300 funcionários deverão participar do 
Dia do Voluntário  Telefônica (DVT), no 
próximo dia 19 de outubro, na sede da 
entidade. Na ocasião, eles irão trocar um 
dia de trabalho por diversas atividades e 
recreação com os usuários.

O administrador e consultor de em-
presas, Wanderley Abrahão Mi-

guel, é vice-presidente da Creche Ma-
ria Thereza de Mello Mororó, anexa à 
Igreja do Bom Conselho, no Alto da 
Mooca. Também integra a Associação 
Comercial e o Rotary Club São Paulo 
Alto da Mooca. Conforme explicou, 
como voluntário dedica uma parte de 
seu tempo representando a instituição 
junto à comunidade e em diversos even-
tos sociais.  Além disso, auxilia no re-
crutamento de funcionários. “Cuido da 
creche todos os dias”, frisou com uma 
ponta de orgulho.
Criada há 37 anos, a creche funciona 

Fundação Telefônica

Creche Mororó

de segunda a sexta-feira e atende 209 
crianças em dois serviços distintos. No 
Centro de Educação Infantil, atende 
crianças de 1 a 4 anos no período inte-
gral; e no Centro para Criança-Adoles-
cente, crianças de 6 a 12 anos de manhã 
ou tarde. Além de oferecer alimentação 
adequada, promove o desenvolvimento 
integral das crianças por meio de ativi-
dades como capoeira, balé, ioga, entre 
outras. O atendimento é gratuito. Para sua 
manutenção conta com convênios com a 
Prefeitura de São Paulo, doações da co-
munidade e de eventos beneficentes.

Mão de obra nobre
Nova 4E presta homenagem para voluntários da comunidade
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Debater a origem, ascensão e con-
sequências das chamadas fake 

news; promover um maior conheci-
mento sobre a organização política e 
eleitoral do País; analisar de maneira 
crítica e expor projetos, ideias e traje-
tórias dos principais candidatos à Pre-
sidência da República.
Estas são as principais propostas do 
projeto “Eleições 2018” para os alu-

nos do Colégio Santa Catarina neste 
segundo semestre, nas disciplinas de 
Geografia e Atualidades.  Conforme ex-
plica o coordenador pedagógico, Marco 
Antonio Latorre, os alunos - divididos 
em grupos - deverão fazer um roteiro de 
pesquisa sobre a história de cada candi-
dato, do seu partido, quais os partidos 
que estão apoiando sua candidatura, 
quanto tempo tem na TV e quais são 

as propostas nas áreas da Saúde, Edu-
cação, Segurança, Economia, Política 
Externa e Meio Ambiente. 
“Vamos disponibilizar uma urna eletrô-
nica pelo tablet para tornar o trabalho 
mais próximo da realidade dos nossos 
alunos”, frisou Latorre. E concluiu: 
“Desta forma, eles terão os meios ne-
cessários para fazer um voto consciente 
nesta e nas próximas eleições”.

Bella Mooca | Eduação

Eleições 2018: 
Colégio
Santa Catarina 
ensina como
votar consciente
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Bella Mooca | Tecnologia

A Biblioteca Affonso Taunay, loca-
lizada no Centro Educacional e 

Esportivo da Mooca, recebeu da Pre-
feitura Municipal a doação de um equi-
pamento que transforma o conteúdo de 
livros em áudio e, com isso, beneficia 
deficientes visuais e demais pessoas 
com baixa visão. Ao lado de sua mãe, 
Felipe Thomé, de 13 anos, aluno do 

Colégio Civitatis, testou o aparelho e 
abriu um largo sorriso enquanto ouviu, 
pela primeira vez, o texto de um livro: 
“Vai ser ótimo entrar aqui na biblioteca, 
escolher um livro e usar este aparelho. 
A voz é nítida, clara”, frisou o garoto 
que há três anos perdeu a visão por con-
ta de um glaucoma. Desenvolvido por 
uma empresa israelense, o dispositivo 

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

lê textos em português e inglês em qual-
quer superfície, reconhece produtos, 
código de barras, e cédulas de dinheiro 
em tempo real. 

Óculos especiais
transformam conteúdo de livros em áudio





Bella Mooca | Meio Ambiente

Uma nova marca,
a mesma equipe,

a mesma essência,
com um novo jeito de 
Embelezar Vidas!

Rua da Mooca, 2390 
Aguardem: 15/09

O fotógrafo Rubens Chiri, nascido 
e criado na Mooca, lança uma 

Expedição Fotográfica para quem 
é amante da Natureza e adora foto-
grafar. O projeto, entre os próximos 
dias 21 e 22 de outubro, propõe uma 
visita ao Tanquã, surpreendente vila 
de pescadores em Piracicaba, inte-
rior do Estado. 
Durante as expedições monitoradas, 
os grupos poderão discutir técnicas, 
desenvolver linguagens e conhecer 

lugares deslumbrantes. Tudo isso 
de maneira descontraída, lúdica e 
natural, não sendo necessário ser 
fotógrafo profissional. Em seguida, 
Chiri lembra que nos dias atuais, na 
maioria das vezes, as pessoas não se 
permitem “dar um tempo”, uma pau-
sa para refletir e, muito menos, para 
contemplar o belo. 
“É chegada a hora de fugir da loucura 
do dia a dia e se conectar com a Natu-
reza. Por isso, a expedição fotográfica é 

uma ótima oportunidade para essa co-
nexão”, O projeto é um braço da Pers-
pectiva Agência Fotográfica, agência do 
fotógrafo que atua no segmento desde 
1996 e há 18 anos trabalha como fotó-
grafo oficial do São  Paulo Futebol Clu-
be depois de passagens pelos principais 
jornais da grande imprensa.

Serviço:
Mais informações:
www.expedicaofotografica.com.br 

Expedição ao ‘pantanal’ paulista
Fotógrafo mooquense propõe visitas e fotos em um santuário ecológico





40

Bella Mooca | Vida Animal

O comercial “Sansão”, das sandálias 
Havaianas, criado pela agência Al-

mapBBDO, mostra que os cães estão cada 
vez mais espertos e inteligentes. Começa 
com o ator Vladimir Brichta aceitando o 
convite de amigos para sair para comer. 
Ele então pede para seu cachorro pegar 
suas sandálias. Sansão traz um modelo 
com solado de gominhos. O ator ponde-
ra que o local é mais arrumado e solicita 
aquelas de tiras largas. O animal busca as 
sandálias e também o celular, entregando-o 
ao seu dono. Os amigos ficam incrédulos. 
E ainda afirma que o cãozinho fez a reser-
va no restaurante e pediu o táxi.
Realidade ou ficção, a verdade é que 
qualquer pessoa que convive com um 
cachorro sabe perfeitamente que ele é 
capaz de compreender gestos e olhares, 
como a indicação de um local, objeto ou 
um olhar de reprovação. Assim como 
o choro de um recém-nascido pode ter 
vários significados, os cães usam dife-
rentes tipos de latidos e rosnados para se 
expressarem e serem compreendidos.

Outras características: os cães possuem 
incrível memória, são capazes de sa-
ber quem lhes dá de comer ou beber e 
quando quer algo desse tipo, buscam 
a pessoa que sempre o faz. Da mesma 
forma, se adaptam às necessidades de 
seus donos. Por exemplo, os cães-guia 
sabem que seus donos não podem ver e 
se comunicam por lambidas.  
O adestrador Luiz Roberto Gisondi, da 
Mooca (www.cdptreinamento.com.br) 
explica que os cães têm profundo afe-
to pelas pessoas da família: “Sabem 
quando estamos tristes e sempre vêm 
rapidamente nos procurar para dar 
mimos ou puxar uma brincadeira”. 
E ainda, segundo ele, têm a mesma 
capacidade de aprendizado. “O que 
diferencia uma raça da outra, é o pro-
cesso de estímulo que eles recebem ou 
são induzidos ao longo de sua vida”. 
Gisondi cita um exemplo: “O Border 
Collie, de origem britânica, é um cão 
treinado para agir, é preparado tam-
bém para receber ordens”.

Cães inteligentes
O processo de estímulo faz toda a diferença

Pet Booking
Coloca donos de pets em contato com 
prestadores de serviço. Por exemplo: 
lojas especializadas, clínicas veteriná-
rias e hotéis para os animais de estima-
ção. Na plataforma, também é possível 
acessar o contato de adestradores e pas-
seadores, acompanhando as avaliações 
de outros usuários dos serviços.

DogHero
Disponibiliza lista de pessoas credencia-
das (assim como você pode ser anfitrião) 
com o perfil de quem hospeda e valores. 
Na plataforma, o usuário pode conhecer 
os perfis dos anfitriões disponíveis, mar-
car um encontro e verificar as avaliações 
deixadas por outros usuários. 

DogsApp
Permite que os usuários conheçam outras 
pessoas apaixonadas por animais e, de 
quebra, encontrem amigos para os seus bi-
chinhos. O funcionamento é o mesmo dos 
apps de relacionamento: quando a foto de 
um peludo é curtida de volta, forma-se um 
match. Os donos são conectados e podem 
conversar por meio de um chat.

Petlove
Sem tempo para comprar ração, remé-
dio, brinquedos e objetos para o seu 
pet? A Petlove é uma loja online criada 
para essa finalidade. Você faz o pedido 
com apenas um clique. Depois, é só es-
perar a entrega em casa.

Para cuidar 
de seu pet
Aplicativos podem ser 
baixados de graça pela 
Apple Store e Google Play

Ranking dos cães mais inteligentes
Raças que obedeceram imediatamente
o primeiro comando com cinco ou menos repetições

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Border Collie Pastor de Shetland

Poodle Labrador Retriever

Pastor Alemão Papillon

Golden Retriever Rottweiler

Doberman Australian Cattle Dog

Fonte: Blog do Cachorro
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A 1ª CÃOMINHADA DA MOOCA 
acontece no próximo dia 16 de setem-

bro, às 8 horas, na Praça Visconde de Souza 
Fontes (atrás do McDonald’s). Promovido 
pelo Hospital Veterinário Paes de Barros, 
em comemoração ao seu aniversário de 
10 ANOS, o evento conta com a parceria 
de estabelecimentos da região para levar 
momentos de diversão e lazer aos Pets e 

à comunidade da Mooca e região. “Vamos 
promover a conscientização da posse res-
ponsável, incentivar a campanha Cata-caca, 
oferecer dicas de saúde animal, adestramen-
to, feira de adoção, arrecadação de ração 
para ONGs e sorteios de brindes.” explica 
Patrícia Moraes, organizadora do evento. 
Os 300 primeiros inscritos terão direito ao 
Kit. A retirada deverá ser feita na recepção 

Lazer, bem-estar e saúde para seu Pet

Mais informações: (11)3796-2019
https://www.sympla.com.br/
1-caominhada-da-mooca__343151

do hospital durante a semana que antecede o 
evento. O percurso, de 800 metros, contará 
com pontos de hidratação para os animais e 
fornecimento de água para os tutores.

Bella Mooca |Vida Animal

ou nos Apps

Peça delivery Terça a Quinta

e domingo 

das 18h Às 23h.

Sexta e Sábado

das 11:30 Às 15h 

e das 18h Às 00h.

Venha conhecer

a nossa casa na

Rua Guaimbé
439

 Mooca 

Burgers             Sanduiches             cervejas             drinks



Cartões
pré-pagos na área da saúde
Liliane Leite*

Bella Mooca | Plantão do Consumidor

Em período com altos índices de de-
semprego, é natural a redução do 

orçamento familiar para garantir itens 
necessários. O plano de saúde somen-
te é mantido em casos extremamente 
necessários. Por outro lado, a crise sis-
temática do SUS faz com que os cida-
dãos procurem outras alternativas.
Diante desse cenário, algumas em-
presas colocaram em oferta o cartão 
pré-pago ou de desconto para saúde 
como uma alternativa para quem não 
possui plano de saúde. Para adquirir o 
cartão pré-pago ou de desconto para 
saúde, geralmente, o consumidor paga 
uma taxa de adesão, recarrega o car-
tão com valor por ele determinado e 
realiza consultas e exames com pre-
ços reduzidos na rede credenciada.

Todavia, é importante tomar cuidado 
na hora da contratação, pois a Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS – não regulamenta essa ati-
vidade, porque as empresas não são 
operadoras de saúde e não estão su-
bordinadas às regras contidas na Lei 
9.656/98, portanto, não há garantia 
ao cumprimento de prazos e aos pro-
cedimentos previstos como obrigató-
rios no rol de Procedimento da ANS.
Apesar da oferta do cartão pré-pago 
ou de desconto para saúde não estar 
subordinada às regras da ANS, isso 
não significa que a atividade seja ile-
gal, porém, deverá atender o Código 
de Defesa do Consumidor, especial-
mente no que tange à publicidade 
com informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas sobre suas ca-
racterísticas, qualidades, composi-
ção, preço e garantia. Ainda, de acor-
do com a legislação do consumidor, 
podem ser declaradas como nulas de 
pleno direito as cláusulas contratu-
ais que subtraiam ao consumidor a 
opção de reembolso das quantias já 
pagas e que transfiram responsabili-
dades a terceiros. Por fim, constitui 
crime contra as relações de consumo 
fazer afirmação falsa ou enganosa ou 
omitir informação relevante sobre a 
natureza e característica.

*Liliane Leite
é advogada especializada em Direito do Con-
sumidor, Contratual e Propriedade Intelectual 
liliane@lilianeleite.com.br



MAIS RÁPIDA, FÁCIL E, ALÉM DE
 TUDO, MAIS BARATA.

venha conhecer uma
nova forma de comprar

materiais de construcao., ˜

*Preços por unidade ou por quantidade. **Consulte condições na loja ou no site.

AVENIDA DO ESTADO, 6.313 - MOOCA - OBRAMAX.COM.BR

Anuncio_Simples_Bella_Mooca_OBRAMAX.indd   1 8/15/18   1:33 PM



Bella Mooca | Cultura

Dando sequência às comemorações 
pela marca de 110 anos da chegada 

dos primeiros imigrantes japoneses ao 
Brasil, o Museu da Imigração promove 
a exposição “Para frente, para trás”, com 
obras produzidas pela artista Camila Arru-
da que destacam as tradições e novos há-
bitos da cultura nipônica.  A mostra, que se 
estenderá até o dia 30 de setembro, explora as 

perspectivas do passado e do futuro de um Ja-
pão que cresce e se desenvolve sobre raízes 
muito consolidadas. Apesar de se moverem 
para frente, principalmente na tecnologia, 
os japoneses cultivam e apoiam-se em seus 
valores milenares. São 12 produções que 
utilizam-se das práticas do Sumi-ê, Origa-
mi, Ukiyo-e (xilogravura) e da pintura óleo, 
técnica principal executada pela artista.

Serviço: 
Exposição “Para frente, para trás” 
Data: Até 30 de setembro 
Entrada: Gratuita 
Museu da Imigração
Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – 
Mooca (SP)
www.museudaimigracao.org.br

Museu da
Imigração
abre exposição 
cultura japonesa
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e-Social : 
Sua empresa está obrigada ou não?

A partir deste ano, a Receita Fe-
deral, em conjunto com a Previ-

dência Social, Ministério do Traba-
lho e do Conselho Curador do FGTS, 
iniciou a obrigatoriedade do envio da 
declaração eletrônica chamada “e-so-
cial”. Como a mudança é bastante de-
licada e exige uma certa complexidade 
com relação às informações cadastrais 
que estarão sendo enviadas junto ao 
fisco, os órgãos competentes dividiram 
de forma cronológica os tipos de em-
presas que serão obrigadas, na ordem 
de seu porte, de Lucro Real, com fatu-
ramento superior a R$ 78 milhões de 
reais em 5 fases: 1ª fase – envio dos 
cadastros do empregado e tabelas; 2ª 

fase – envio das informações de even-
tos não periódicos dos funcionários, 
como admissões, afastamentos e des-
ligamentos; 3ª fase – envio da primeira 
folha de pagamento; 4ª fase – substi-
tuição das GFIP´s e compensação cru-
zada e, por fim, 5ª fase – envio dos da-
dos de segurança e saúde do trabalho.
Em função da quantidade de problemas de 
comunicação entre empregador x fisco, a 
Receita Federal suspendeu a aplicação de 
multa aos contribuintes de forma tempo-
rária até que todo este processo se norma-
lize. Agora no segundo semestre entraram 
as demais empresas, cujo faturamento 
foi inferior aos R$ 78 milhões, inclusive 
MEI´s, empresas do Simples Nacional 

que possuam empregados, iniciando as fa-
ses em Julho de 2018, finalizando a última 
fase em Janeiro de 2019. 
O governo permitiu que as MEI’s façam 
o envio em Janeiro de 2019. No entanto, 
aconselho que já seja feito neste segundo 
semestre. Portanto, fiquem atentos, pois 
qualquer modificação no cadastro/status 
de trabalho deverá ser informada ao fis-
co, principalmente setores que possuem 
grande movimentação de entradas e saí-
das de funcionários. Em caso de dúvidas, 
procure seu contador.

*Renato Prone é diretor da Prone 
Assessoria Empresarial
www.prone.com.br 

Bella Mooca | Dúvidas Fiscais e Trabalhistas

Renato Prone*



Bella Mooca | Último minuto...

As lentes da Canon 7-D, do fotógrafo paranaense Marcelo Germano, 49 anos, do Juventus,  registraram um momento mágico: o grito de gol 
do atacante Portuga no último lance do jogo em que o time da Mooca derrotou o Taboão da Serra (2 a 1), na Rua Javari, pela Copa Paulista.
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Homenagem 
da rádio mais ouvida 

para o bairro mais 
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BREVE LANÇAMENTO
Av. Paes de Barros

Av. Paes de Barros, 3.399

Perspectiva artística
Fachada

A APENAS
750 m

Informações: 2597-0028

Venha conhecer o melhor lazer da região

Terraço gourmet
2 ou 3 dorms. 

(1suíte) Salas 
comerciais

O empreendimento poderá ser comercializado somente após o Registro de Incorporação.
LPS São Paulo - Consultoria de Imóveis Ltda. CRECI/SP 24073J | Rua Estados Unidos, 627 | Jardim América | São Paulo | 11 3067 0600 | www.lopes.com.br

JD Gestão, Vendas e Participações Imobiliárias Ltda. | CRECI J25823 | Pç. Sílvio Romero, 132 cj 42 | Tatuapé | São Paulo | SP | (11) 3506 0000 | jdgi.com.br 

FUTURA INTERMEDIAÇÃO REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃOREALIZAÇÃO
Acesse: www.dialogo.com.br
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