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Vá de vacina
contra o sarampo.

Crianças de 
6 a 11 meses   
e jovens de 

15 a 29 anos.

É até 16 de agosto.

Procure a UBS
mais próxima prefeitura.sp.gov.br

Rua Saguairu, 72 - Cj. 02 - Casa Verde • Tel: (11) 3858-2512      
   (11) 98553-7204     (11) 98620-3216     (11) 98207-7119

contato@makadv.com.br / admatallo@gmail.com

Criminal  •  Cível e Consumidor
Trabalhista  •  Família e Sucessões

Contratos  •  Revisão em Plano de Saúde

ADVOGADOS ASSOCIADOS

MATALLO 
ALVES & KAVAGUTI

Renault Sandero 2020: 
Muitos carros em um

Neste grande momento vivi-
do pela marca no Brasil, quan-
do assumiu o inédito 4º lugar 
em market share entre as mon-
tadoras neste primeiro semes-
tre, a Renault apresenta simul-
taneamente suas campanhas 
para os lançamentos dos no-
vos Stepway, Sandero e Logan. 
Na semana passada foi a vez do 
Stepway. 

O novo Sandero 2020 apre-
senta um novo design, trazendo 
a assinatura global da marca, 
com C” shape led na dianteira, 
assinatura alongada na trasei-
ra, também em led. Outro des-
taque no design exterior são as 
rodas 16” diamantadas. O inte-
rior traz novo volante com de-
sign mais moderno e esportivo, 

e novos bancos mais ergonô-
micos e confortáveis, além do 
novo Media Evolution com es-
pelhamento de Android Auto e 
Apple Carplay. Outra novidade 
é o câmbio CVT X-Tronic, dispo-
nível para as versões com motor 
1.6 SCe, com aceleração suave e 

contínua, e os 4 air bags que já 
vêm de série para todas as ver-
sões. Também no quesito se-
gurança, as versões com câm-
bio CVT X-Tronic contam com 
controle eletrônico de estabili-
dade e assistente de partida em 
rampas.
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Bom Prato comemora Dia dos 
Pais com cardápio especial

Nesta sexta-feira, dia 9 de 
agosto, as 57 unidades do Bom 
Prato irão comemorar o Dia dos 
Pais com almoço especial. Cada 
restaurante terá um cardápio 
diferente, mas todos são com-
postos de arroz, feijão, pãozi-
nho, farinha de mandioca, pra-
to principal, guarnição, salada, 
suco e sobremesa. Tudo por R$ 
1,00 e crianças de até seis anos 
não pagam pela refeição.

O almoço começa a ser ser-
vido às 10h30 para o públi-
co prioritário (crianças, idosos 
e pes soas com deficiência) e às 
11 horas para o público geral. 
Veja os endereços das unidades 
do Bom Prato implantados em 
toda a Zona Norte de São Paulo.

Bom Prato Tucuruvi 
fechado temporariamente

A unidade Bom Prato Tucu- 

 ruvi (Avenida Mazzei, 495) per-
manece fechada, sem data de-
finida para sua reabertura. 
Se gundo a Secretaria, até a re-
abertura, a unidade de Santana 

(Rua Dr. Zuquim, 532) servirá 
680 refeições extras, totalizan-
do 2.000 por dia, com o obje-
tivo de atender a demanda do 
Tucuruvi neste período.
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Bom Prato Santana

Cardápio Especial Dia dos Pais
Unidades Saladas Pratos Principais Guarnições Sobremesas Sucos
Brasilândia ............. Florida.........................Picado suíno com pimentões .....Macarrão de pizza .......... Mexerica ........................... Frutas Vermelhas
Limão .................... Florida.........................Picado suíno com pimentões .....Macarrão de pizza .......... Mexerica ........................... Frutas Vermelhas
Perus ..................... Carioca ........................Cupim ao molho madeira ..........Batata grã-duque ........... Doce sírio .......................... Morango
Santana ................. Francesa ......................Cozido Grego ............................Macarrão a Calabresa ...... Pudim de chocolate com granulado .... Morango
Tucuruvi**.............. Carioca ........................Cupim cozido com molho roty ....Batata Lisboa ................. Canudinho de doce de leite/ Bombom .... Morango
V. N. Cachoeirinha ... Alface, tomate e beterraba....Picado misto II ..........................Macarrão à primavera ..... Doce de banana ................. Caju

**Unidade temporariamente fechada. A definir data para o almoço especial.

R. Caxipomirim, 87 - Vila N. Cachoeirinha - Esquina do Banco Itaú

Período Integral • Meio Período • Intermediário • Diária

Aulas de Dança, Música e Artes
De 4 meses à 4 anos

Horário de funcionamento: das 6h45 às 18 horas

BERÇÁRIO
VIDA DE ENCANTO

3473-7261      94959-9561

CEIs da Zona Norte destacam-se na 
Campanha “Selo CEI Amigo do Peito”

A Campanha “Selo CEI 
Amigo do Peito” foi criada em 
2018 pela Secretaria Municipal 
de Educação para os profissionais 
da Educação no acolhimento e in-
centivo às famílias para a conti-
nuidade do aleitamento materno, 
após o ingresso de bebês e crian-
ças nas Unidades de Educação 
Infantil, assim como fortalecer 
outros projetos já existentes.

Em sua segunda edição, a 

campanha registrou aumen-
to de 200% com a participação 
de 320 unidades inscritas, das 
quais 280 Centros de Educação 
Infantil conseguiram a certifica-
ção que incentiva o aleitamento 
materno. Desses, 36 estão loca-
lizados na Zona Norte. 

A entrega dos selos aconte-
ceu na abertura da programa-
ção da “Semana Municipal da 
Primeira Infância”, no Theatro 

Municipal de São Paulo, no dia 
1º de agosto. 

Semana da 
Primeira Infância

Entre os dias 1º e 7 de agos-
to de 2019, a Prefeitura de São 
Paulo realizou a segunda edi-
ção da Semana Municipal da 
Primeira Infância. O objetivo da 
Prefeitura é estabelecer um espa-
ço de reflexão, discussão e troca 
de experiências a respeito da pri-
meira infância na cidade de São 
Paulo, além de promover o envol-
vimento da sociedade e das famí-
lias na valorização e nos cuidados 
dessa fase da vida (0 a 6 anos), 
crucial para o desenvolvimento do 
ser humano e de uma sociedade 
mais igualitária. A Semana conta 
com o apoio do UNICEF, parcei-
ro do Município em diferentes ini-
ciativas ligadas à promoção da in-
fância e da adolescência. 

Lista de CEIs com Selo 
Amigo do Peito na Zona Norte:
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Campanha incentiva aleitamento materno nos CEIs de São Paulo

CEI JARDIM GUANÇA
CEI JARDIM JAPÃO
CEI JOSEPHINA SANTOS MAIA
CEI LIMA BARRETO
CEI NAIR SALGADO
CEI O MUNDO DE SOFIA
CEI PARQUE CASA DE PEDRA
CEI VER. JOAQUIM THOMÉ FILHO
CEI PROFA. CELY VELLOSO VIGNOLA
CEI SOL NASCENTE
CEI SOLEDAD BARRET VIEDMA
CEI VILA LEOPOLDINA

CEI ANA NERY
CEI ANGLICANA LINA RODRIGUES
CEI APRENDER E CRESCER
CEI ARCA DA ALIANÇA
CEI ATITUDE DE CRIANÇA
CEI BETEL
CEI CANTINHO DO PROGRESSO
CEI CANTINHO DO PROGRESSO II
CEI COMO NOSSOS PAIS
CEI EDNA MATTOS
CEI JARDIM DOS SONHOS II
CEI JARDIM MARACANÃ

CEI JULIA NORBERTO
CEI MIGUEL ARCANJO
CEI NOSSA SENHORA DAS DORES I
CEI NOVO CAMINHO 
CEI NOVO SER
CEI PARQUE MANDI
CEI PAULO FREIRE
CEI PEQUENA GIOVANNA
CEI PROFA. IVANI CATARINA ARANTES FAZENDA
CEI QUERUBIM
CEI RECRIAR
CEI ESPAÇO CRIANÇA ELIAS ANTONIO ZOGBI


