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 3/reo — tea. 5/agito. 6/escama — safári. 10/boas-vindas. 12/pastor-alemão.
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Ação da Serasa que ajudou milhões de brasileiros 
a quitarem suas dívidas por R$ 100 está de volta

Durante o mês de julho, a 
Serasa irá possibilitar que muitos 
brasileiros quitem suas dívidas 
por até R$ 100. A ação, que foi su-
cesso em 2020 e possibilitou que 
mais de seis milhões de dívidas 
fossem quitadas, está de volta. 
Nesse ano, serão oferecidos mais 
de R$ 12 bilhões em descontos em 
mais de 14 milhões de dívidas.

Em um momento desafiador, 
que o número de inadimplentes 
no Brasil apresenta uma tendên-
cia de alta e o valor médio das dí-
vidas por negativado é o maior 
dos últimos doze meses, chegan-
do a R$3.937,38, de acordo com o 
“Mapa Inadimplência no Brasil”, 

a Serasa, em parceria com 24 
empresas de diversos segmentos, 
oferece uma possibilidade única 
para que os consumidores pos-
sam pagar seus débitos com des-
contos que chegam a 99%.

Por tempo limitado, milhões 
de brasileiros que têm dívidas 
com as 24 empresas participan-
tes da campanha podem apro-
veitar para quitar esses débitos 
por até R$ 100. Para negociar é 
muito simples.

Neste momento, a Serasa 
aconselha que as pessoas prio-
rizem os meios digitais, mas 
para quem preferir negociar 
presencialmente em uma das 

unidades dos Correios, siga 
as orientações do Ministério 
da Saú de e acesse o site www. 
correios.com.br para conferir os 
horários de funcionamento antes 
de se dirigir a uma das agências.

Os acordos são fechados em 
menos de 3 minutos e as con-
sultas podem ser feitas de for-
ma gratuita nos seguintes ca-
nais oficiais:

Site: https://www.serasa.com.br/ 
limpa-nome-online/
App Serasa no Google Play e 
App Store
WhatsApp 11 99575-2096
Ligação gratuita 0800 591 1222

Ação da ONG Cabelegria estará na Zona 
Norte para mais um dia de doação de cabelos

O Santana Parque Shopping 
recebe mais uma vez o Banco 
de Peruca Móvel, da ONG 
Cabelegria, no dia 16 de julho, 
das 12 às 20 horas, na entrada 
principal do empreendimento. 
A iniciativa tem como objetivo 
transformar a doação de cabelos 
em perucas e distribuí-las a pes-
soas submetidas a tratamentos 
de Câncer ou que foram diagnos-
ticadas com outras doenças que 
resultam em queda de cabelo.

Durante a ação, a Cabelegria 
realiza cortes gratuitos, recebe 
doações de cabelos e também faz 
a distribuição de perucas. São 
aceitos todos os tipos de cabe-
lo com no mínimo 15cm, poden-
do ser natural, com química ou 
tintura. Desde janeiro, a iniciati-
va realizada no Santana Parque 
Shopping já arrecadou um to-
tal de 306 doações, entre cortes 
realizados no local e entrega de 
cabelos previamente cortados. 
Além disso, quem doar terá isen-
ção no preço do estacionamento.

No local, o empreendimento 

segue todas as medidas de segu-
rança contra a Covid-19, como o 
uso obrigatório de máscara, dis-
ponibilidade de álcool em gel e 
distanciamento social.

 
Serviço:
O evento acontecerá na entrada 

principal do Santana Parque 
Shopping que está localizado 
na Rua Conselheiro Moreira de 
Barros, 2.780 - Santana. Mais 
informações pelo site: www.san-
tanaparqueshopping.com.br ou 
pelo telefone: (11) 2238-3002 ou 
WhatsApp: (11) 96588-3226.
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Ação também distribui perucas gratuitamente para meninas e mulheres

Hotel no centro da cidade passa a ser unidade de 
acolhimento para famílias em situação de rua
A Prefeitura de São Paulo, 

por meio da Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento 
Social (SMADS), inaugurou na se-
gunda-feira (5), mais um Centro 
de Acolhida Especial (CAE) para 
Famílias em situação de rua, loca-
lizado na região central da cida-
de. Serão 55 suítes para atender 
as famílias, além dos espaços em 
comum para atendimentos, refei-
tório e brinquedoteca.

O atendimento social será 
realizado pela equipe técnica 
da parceria para atender as fa-
mílias que estão em situação de 
rua no centro histórico da ca-
pital. As famílias serão acomo-
dadas em suítes de acordo com 

cada núcleo familiar e serão ofe-
recidas quatro refeições diárias, 
serviços de limpeza e de manu-
tenção do espaço.

O Hotel Natal, estava rece-
bendo famílias desde novembro 
de 2020 por meio de contrato 
entre a Prefeitura e o estabe-
lecimento (por diária e por pes-
soa de R$ 85,00). Eram 30 vagas 
disponíveis.

De acordo com a secretá-
ria municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, Bere-
nice Giannella, desde julho do 
ano passado a Prefeitura vem 
qualificando o atendimento às 
pessoas em situação de rua, aco-
lhendo em hotéis. “Uma das 

finalidades da assistência social é 
dar mais dignidade e respeito às 
famílias que vivem em situação 
de vulnerabilidade”, disse. “Um 
atendimento com qualidade for-
talece e resgata a autoestima e 
os laços familiares”, ressalta.

Até o momento, a Prefeitura 
criou durante a pandemia 260 
vagas nos Centro de Acolhida 
Especial para Famílias Art Pa-
lácio e 807 vagas para hospeda-
gem de idosos em situação de 
rua já acolhidos na rede socio-
assistencial, em 13 hotéis (12 
na região central sendo um de-
les transformado em Centro de 
Acolhida Especial para Idosos, e 
um na Região Norte).

Benefício dos produtos 
veganos para cuidados 
com a pele no inverno

O frio do inverno já chegou 
de vez, e com ele algumas pre-
ocupações com a pele. O resse-
camento é a principal reclama-
ção das pessoas nesta estação. 
Cuidados especiais são neces-
sários nesta época do ano, para 
evitar maiores problemas. É im-
portante entender o que aconte-
ce com seu corpo neste período 
de temperatura mais baixa para 
adaptar a rotina de skincare.

O frio também faz com que 
sintamos menos sede, mas na 
verdade a estação é mais seca 
e nosso corpo precisa de mais 
água, uma vez que gastamos 
energia (e água) para manter o 
corpo quente. Um fator a ser le-
vado em conta é o tipo de pele 
que a pessoa tem, para se ade-
quar de maneira mais positiva a 
algum produto específico. 

Vantagens de um 
skincare vegano

Uma preocupação recente 
que tem se tornado discussão 
essencial no mundo dos cosmé-
ticos são produtos cruelty-free, 
ou seja, que não sejam testa-
dos em animais ou que em ne-
nhuma parte do processo de 

elaboração envolvam cruel-
dade com animais. A startup 
Verdê Cosméticos é focada em 
fazer curadoria de produtos ve-
ganos, com mais de 30 marcas 
disponíveis no site (www.verde 
cosmeticos.com.br), entre na-
cionais e importadas. “O mo-
mento que estamos vivendo deu 
um clique para muitas pesso-
as, que começaram a procurar 
e pesquisar produtos veganos”, 
ressalta Mariana Alves, uma 
das fundadoras da Verdê ao lado 
de Johny Dallasuanna.

No inverno, os clientes bus-
cam atender as duas necessida-
des: de produtos que adicionem 
o cuidado especial que a pele 
precisa na temporada e que se-
jam eco friendly, que não agri-
dam o Meio Ambiente nem mal-
tratem animais. A startup nota 
durante esta estação, um cresci-
mento na procura por hidratan-
tes específicos para os tipos de 
pele, especialmente os faciais.
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