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Recupere seus cabelos 
de forma natural com 
produtos orgânicos!

ESPAÇO SÔNIA MESQUITA
Representante Zona Norte / SP

98568-5922      regina daga      reginacdaga@yahoo.com.br

Leve este anúncio e 
adquira um desconto!

Expert ensina truques 
simples para evitar e disfarçar 
os erros, sem começar do zero

Quem nunca borrou a make 
faltando poucos minutos para 
chegar num compromisso que 
atire a primeira pedra. Remover 
todo o trabalho e começar do 
zero? Sem chance! Para evitar que 
isso aconteça, o beauty artist par-
ceiro Ricca, Rafael Guapiano, en-
sina três dicas simples e, se bor-
rar, deixa dois truques infalíveis.

1)“Deixe sempre a pele por últi-
mo. Primeiro faça os olhos, por-
que o pó da sombra ou o rímel 

costumam borrar mesmo. Se fizer 
a pele antes, as chances de você ter 
que retocar com produto em algu-
mas partes serão maiores”;
2)“Se for aplicar pó compacto, 

aplique uma quantidade generosa 
embaixo dos olhos para, caso caia 
resíduo da sombra, fique mais fá-
cil de limpar com um pincel”;
3)“Caso escolha um batom escu-
ro, invista no menos cremoso por-
que isso facilita a limpeza do con-
torno dos lábios caso o produto 
borre”.

Borrou, e agora?

1)“Se der algo errado, use coto-
nete com demaquilante. O mer-
cado já tem até hastes que vão 
com demaquilantes acoplados 
dentro do produto. É certeiro 
para casos extremos”.

Foto: Divulgação

SPTrans reinstala ponto de ônibus após solicitação 
de usuários na Avenida Cel. Sezefredo Fagundes 
Na edição de 4 de outubro úl-

timo, foi publicada uma matéria 
sobre a reclamação da moradora 
Vanessa Alves sobre a retirada 
do ponto de ônibus na Avenida 
Cel. Sezefredo Fagundes, 17.005, 
no sentido bairro. O ponto foi re-
tirado e os motoristas não esta-
vam parando na parada solicita-
da. De acordo com a moradora, 
tarde da noite aquele local é pe-
rigoso para os pedestres e o pon-
to seguinte fica longe. 

Entramos em contato com a 
SPTrans, e na sexta-feira (1°), 
a SPTrans informou que faria 
nova vistoria no local. Porém, 
no mesmo dia recebemos uma 
foto de leitores informando que 
o ponto de ônibus (sentido bair-
ro), havia sido implantado.

Na última terça-feira (5), 
a SPTrans nos enviou uma 
nota: “A SPTrans informa que 
após rea lizar vistoria no pon-
to de ônibus da Avenida Co-
ronel Sezefredo Fagundes, al-
tura do nº 17.005, solicitou à 
concessionária responsável o 
remanejamento do totem loca-
lizado no sentido bairro para, 

aproximadamente 70m de dis-
tância com relação ao ponto que 
fica no sentido centro, em lo-
cal com condições ideais de se-
gurança e calçada devidamente 

delimitada e pavimentada. O 
serviço será executado conforme 
disponibilidade de equipamento 
e cronograma de implantação da 
concessionária”.

Foto: Divulgação

Local onde o ponto foi instalado

Jardim Cachoeira

Zona Norte,
ame-a!

Unidade da Casa Florescer é inaugurada no Tucuruvi
Com foco na inclusão de gê-

nero, a Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência e De sen-
volvimento Social (SMADS) 
inau gurou nesta segunda-feira 
(4), no Tucuruvi, na Zona Norte, 
o Centro de Acolhida Especial 
(CAE) Casa Florescer II. O equi-
pamento é voltado para o acolhi-
mento de mulheres transexuais 
e travestis, com funcionamen-
to 24 horas, para abrigar até 30 
conviventes em situação de rua 
que tenham 18 anos ou mais.

O CAE Casa Florescer II 
tem como objetivo atender as 
demandas da população trans 
e estimular o processo de auto-
nomia, assim como a reconstru-
ção de vínculos familiares e co-
munitários. O equipamento visa 
também garantir o acesso desta 
comunidade aos serviços presta-
dos pela rede socioassistencial, 
além de orientar sobre outros 
benefícios e políticas públicas.

O serviço oferecerá alimen-
tação completa em diferentes 
turnos (café da manhã, almoço, 
lanche, jantar e ceia), higiene pes-
soal, acolhimento, atendimen-
to socioeducativo e psicológi-
co, encaminhamentos para rede 
socioassistencial. As conviven-
tes poderão participar de ofici-
nas, rodas de conversa, pales-
tras internas e externas, festas, 
assembleias, filmes, passeios, 
construção e acompanhamento 

do Planejamento Individual de 
Atendimento.

A estrutura da Casa Flo-
rescer II conta com um dormi-
tório coletivo, cozinha com dis-
pensa, almoxarifado, bagageiro, 
lavanderia, seis banheiros, sen-
do um com acessibilidade para 
pessoas com deficiência, sala de 
convivência, sala para atendi-
mento individual, sala adminis-
trativa, refeitório e área externa.

Semanalmente, as convi-
ventes participarão de encon-
tros com psicólogos e assisten-
tes sociais, além de receberem 
o apoio diário da equipe técnica. 
Os orientadores socioeducativos 

também realizarão atendimen-
tos em grupo nos períodos diur-
no e noturno.

A Organização da Socieda-
de Civil (OSC) responsável pela 
Casa Florescer II é a Coor denação 
Regional das Obras de Promoção 
Humana (CROPH), que pos-
sui convênio com a SMADS para 
quase 30 serviços no município 
de São Paulo. Ao todo na cidade 
de São Paulo existem 22 CAEs, 
que atendem demais públicos, 
como mulheres, idosos e família e 
dispõem de 1.945 vagas.

A Casa Florescer II está lo-
calizada na Rua Capricho, 872 - 
Vila Nivi.

Foto: Divulgação

Centro de Acolhida Especial (CAE) visa expandir o atendimento 
voltado para mulheres transexuais e travestis


