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A Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) di-
vulgou, por meio do Diário 
Oficial da União, a Portaria 
que estabelece o calendário 
específico de atividades para 
o aeroporto da Pampulha, 
em Belo Horizonte, para o 
período de 25/03 a 27/10/18.

A portaria torna possível 
a volta de voos comerciais. 
Porém, antes de iniciarem 
as operações, as empresas 
aéreas terão que fazer a 
alocação dos slots, cumprir 
as regras estabelecidas pela 
Portaria e solicitar a apro-
vação dos voos.  A Portaria 

é o documento comple-
mentar da Decisão nº 189 
da Diretoria Colegiada, 
publicada no último dia 3 
de novembro, na qual foi 
declarada a coordenação 
do aeroporto, bem como 
os critérios. A coordenação 
tem por objetivo organizar 
os voos de determinado ae-
roporto de forma a regrar o 
acesso à infraestrutura em 
terminais com infraestru-
tura saturada.

A liberação de rotas que 
ligam o aeroporto a outros 
terminais de capitais brasi-
leiras e o aumento da oferta 

de voos no aeroporto levou 
a ANAC a decidir pela 
coordenação do terminal. 
A alocação de slots seguirá 
os critérios de declaração de 
capacidade informado pelo 
operador aeroportuário 
que, atualmente, possui ca-
pacidade horária para 300 
passageiros embarcando e 
360 passageiros desembar-
cando. Há 11 posições de 
estacionamento de aero-
naves em voos comercias, 
sendo 4 para aeronaves de 
maior porte, como o a Air-
bus 319, o Embraer 190 e o 
Boeing 737.

carlos avelin PBH

As secretarias munici-
pais de Saúde e de Meio 
Ambiente confirmaram 
o início do manejo e da 
esterilização das capiva-
ras que habitam a orla da 
Lagoa da Pampulha. O 
anúncio foi feito durante 
uma entrevista coletiva 
concedida no dia 27 de 
outubro.

“Em novembro ini-
ciaremos os trabalhos 
de captura e esteriliza-
ção das capivaras. Elas 

serão operadas por uma 
equipe de notória espe-
cialização. Além disso, 
carrapaticidas serão apli-
cados nos animais”, disse 
o secretário municipal de 
Meio Ambiente, Mário 
Werneck.

Em novembro a pre-
feitura também realizou 
um trabalho de orienta-
ção junto à população 
que circula nas áreas 
de riscos e realizou o 
corte de grama na Orla 

da Lagoa. A Secreta-
ria de Meio Ambiente 
assinou, no início des-
te ano, um Termo de 
Ajustamento de Con-
duta (TAC) com o Mi-
nistério Público Esta-
dual, que estipulou um 
prazo de dois anos para 
o manejo e a esterili-
zação das capivaras. O 
contrato com a empresa 
responsável pelos tra-
balhos foi assinado tem 
duração de 12 meses.

Secretarias iniciam o 
manejo das capivaras

13º do funcionalismo 
será pago em dezembro

A Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH) informou, no último dia 10, 
que fará o pagamento da segunda 
parcela do 13º salário até o dia 20 
de dezembro. O crédito será desti-
nado aos mais de 58 mil servidores, 
aposentados e pensionistas do muni-
cípio. Segundo o prefeito Alexandre 
Kalil, a medida confirma o compro-
misso da administração municipal 
com o funcionalismo. O valor total 
destinado será de, aproximadamen-
te, R$ 118 milhões.

Aeroporto da Pampulha 
terá voos comerciais
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bairro

 Livio Barbosa

Gente bonita e solidária, 
boa música, cervejas ar-

tesanais e deliciosos pratos! 
Tudo isso estava reunido na 
1ª edição do evento Cho-
pe Time Castelo Gourmet, 
realizado no feriado de 15 de 
novembro, em um pequeno 
trecho da Avenida dos En-
genheiros, no bairro Castelo.

O evento, realizado pela 
Cerveja e Cia Distribuidora 
de Bebidas, foi o primeiro 
encontro de cervejarias arte-
sanais e food trucks do bairro 
Castelo, mas promete entrar 
para a agenda de eventos do 
bairro. A próxima edição está 
prevista para março de 2018.

De acordo com os organi-
zadores, mais de 3 mil pes-
soas passaram pelo local, que 
lá encontraram 10 cervejarias 
diferentes, 11 food trucks, 
muita diversão para as criança 
e também para adultos. Três 
bandas de rock se apresenta-
ram em um palco montado 
dentro da estrutura do evento.

O feriado de Proclamação 
de República e o belo dia de 
sol contribuíram para o su-

Samir e Selmara, da Cerveja e Cia Distribuidora 
de Bebidas, idealizadores do evento

Para entrar no evento era preciso doar 
1 kg de alimento não perecível

O chope gelado ficou por conta das 10 
cervejarias artesanais que participaram da festa

A cantora Juliana Polazzi e o parceiro 
Sergio Lela deram o tom da festa

cesso da festa e permitiram a 
integração entre os morado-
res da região. A maioria das 
pessoas presentes mora nos 
bairros Castelo, Alípio de 
Melo e Serrano. Um dia su-
per agradável e propício para 
rever e fazer novos amigos.

A empresária Selmara 
Azzi, sócia proprietária da 
Cerveja e Cia Distribuidora 

de Bebidas e uma das idea-
lizadoras do evento, disse 
estar satisfeita com o resul-
tado alcançado. Ela ressal-
ta que o evento deu conta 
de todos os seus objetivos. 
“Cumprimos a função social 
do evento, pois arrecadamos 
boa quantidade de alimentos 
não perecíveis; geramos mais 
de 20 empregos indiretos e 

movimentamos a economia 
local. Foi um evento bom 
para todos que participaram 
e com produtos de altíssima 
qualidade”, explica ela.

A equipe do Butiquim 
Beer Truck, formada pelos 
sócios Gabriel Dionísio de 
Freitas, Glauber Oliveira 
e suas respectivas esposas, 
apostou no evento como for-

Evento reúne centenas de pessoas no Castelo
A 1ª edição do Chope Time Castelo Gourmet atraiu os admiradores da cerveja artesanal e muita gente disposta a ajudar

ma de divulgar a empresa 
entre os moradores do bairro 
Castelo e da região. O food 
truck deles vendia macarrão 
na chapa (R$10,00) e espeti-
nhos (R$7,00), além de refri-
gerante, água e sucos.

Segundo Gabriel, encon-
tros como esses precisam ser 
valorizados pelos moradores. 
“Somos do bairro e preci-

samos estar presentes nos 
eventos que acontecem aqui. 
Foi feita uma boa divulgação 
e, com certeza, estaremos 
nos próximos”, disse.

Doação
De acordo com a organiza-

ção do evento, foram arreca-
dadas mais de 1,7 toneladas 
de alimentos não perecíveis, 
maioria arroz, feijão e macar-
rão. Fazer a doação ao chegar 
logo na chegada era o passa-
porte de entrada no evento. 
Uma grande fila de gente so-
lidária logo se formou na ave-
nida dos Engenheiros.

Segundo Selmara, tudo o 
que foi recebido será doado 
para instituições carentes e 
de assistência social da região. 
Entre as beneficiadas estão a 
Casa Espírita Frei Germa-
no, Creche das Perpétuas, o 
Centro de Apoio e Combate 
ao Câncer Itapuã, a Socieda-
de são Vicente de Paula, Lar 
Dona Paula, Asilo Lar Tarefa 
Amor, Lar da Fraternidade 
Irmão Fábio, Asilo Lar da 
Vovó, Igreja Maria Serva do 
Senhor, Comunidade Batista 
Manassés, entre outras.

O evento reuniu centenas de familias dos 
bairros Castelo, Alipio de Melo e Serrano
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Gabriel Toledo de Oliveira, diretor geral do Freeletics no Brasil

 da Redação

saúde e bem-estar

Fotos / divulgação

Nutricionista digital auxilia na boa alimentação
Aplicativo que usa inteligência artificial para programar dietas personalizadas chegou ao Brasil em novembro

Seguir a risca a dieta im-
posta pelo nutricionista é 

uma tarefa reservada apenas 
aos mais disciplinados. Mas 
imagine se ele seguisse você 
24 horas, preparasse as recei-
tas de todas as refeições, te 
ensinasse a cozinhar, exigisse 
fotos dos pratos para checar 
se está comendo certo, indi-
casse a lista de compras para 
o mercado e ainda te ensinas-
se a comer melhor quando 
você está fora de casa?

Essa é a proposta do Free-
letics Nutrition, uma plata-
forma de inteligência artifi-
cial que chegou ao Brasil em 
novembro com a proposta de 
ser uma espécie de nutricio-
nista de bolso.Para começar a 
usar o aplicativo, é necessário 
passar por uma verdadeira 
consulta, uma longa série 
de perguntas e cruzamen-
to de dados que vão ajudar 
a definir o real objetivo da 
mudança na dieta. Pode ser 
simplesmente perder peso 
ou ganhar massa muscular, 

conhecer os ingredientes e 
registrar o desenvolvimento 
real do planejamento. A cada 
feedback que você dá para o 
dispositivo de inteligência 
artificial, mais ele aprende 
sobre os seus gostos e hábitos 
e usa essas informações para 
adaptar as receitas. Mas esse 
apoio vai além da rotina nor-
mal: o Freeletics Nutrition 
também ajuda na alimenta-
ção fora de casa. Vai ao bar 
com os amigos? O app te aju-
da a escolher a combinação 
de opções que vai te manter 
nos trilhos da dieta.

Um dos diferenciais que fez 
o Freeletics Nutrition atingir a 
marca de 3 milhões de usuá-
rios na Europa nos primeiros 
meses de funcionamento é a 
integração com as plataformas 
de exercícios da marca, que 
também utilizam a tecnologia 
de inteligência artificial para 
preparar as rotinas de treino. 
Se o usuário utilizar o Freele-
tics Bodyweight, que propõe 
treinos de alta intensidade 
apenas com o peso corporal; o 
Gym, uma espécie de personal 

trainer para musculação; ou o 
Running, que atua como um 
técnico para corridas, é possí-
vel integrá-los com o Freeletics 
Nutrition, que irá propor lan-
ches pré e pós treino e adaptar 
as receitas do dia a dia de acor-
do com a evolução do desem-
penho do atleta nos exercícios.

Freeletics
Criada em 2013, na Ale-

manha, a Freeletics está pre-
sente em 160 países e soma 
mais de 18 milhões de usuá-

rios ativos. No Brasil esse nú-
mero alcançou a marca de 1,7 
milhão de atletas livres, como 
é conhecida a comunidade de 
usuários do app. O aplicativo 
oferece programas de trei-
namento personalizados de 
acordo com o estágio atual da 
preparação do usuário, pro-
movendo a motivação e evo-
lução dos treinos. O aplica-
tivo está disponível para iOS 
e Android, nas versões Bo-
dyweight, Running e Gym. 
(Motin Conteúdo Criativo)

ou até um acompanhamento 
para criar um estilo de vida 
mais saudável.

Com o foco definido, o 
aplicativo constrói o cardápio 
diário para todas as refeições 
e lanches durante o dia, cada 
um deles acompanhada de re-
ceita e modo de preparo. São 
mais de duzentas receitas, to-
das com foco na simplicidade 
(em média, 20 minutos de 
preparo) e sabores do agrado 
de cada usuário. Não tem al-
gum dos ingredientes? Você 
pode pedir uma substituição 

de acordo com os itens que 
tem em casa ou pedir para a 
plataforma incluí-lo na sua 
lista de supermercado.

“A proposta é oferecer uma 
alternativa para quem quer 
construir um estilo de vida 
mais saudável, mas não con-
segue fazer sem um estímulo 
e acompanhamento diário”, 
explica Gabriel Toledo de 
Oliveira, diretor geral do 
Freeletics no Brasil.

 A cada receita executada 
e refeição feita, o aplicati-
vo pede uma foto para re-
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educação
Fotos cavalieri/divulgação

Durante todo o ano de 2017, nossas ativi-
dades giraram em torno da temática “O 

Brasil que vamos construir”. Por acreditarmos 
que a escola tem um papel crucial na formação 
político-social dos alunos, buscamos desper-
tar, em nossos estudantes e em seus familiares, 
a consciência de que não devemos ser sujeitos 
passivos nas questões de ordem política e que 
o desenvolvimento social e justo depende dos 
gestos de cada um de nós.

Neste ano, em todas as disciplinas, os alu-
nos refletiram acerca de várias temáticas de 
cunho social e esse trabalho foi concretizado 
nas Mostra Cultural, ocorrida em meados do 
mês de novembro. Os alunos do 6º A, com o 
tema “Não se lixe para o lixo”, se detiveram na 
questão da importância da reciclagem. O 6º 
ano B desenvolveu um trabalho relacionado 
ao multiculturalismo e a importância de res-

peitarmos as diversas e diferentes manifes-
tações culturais. O 7º ano A focou na sempre 
relevante questão ambiental e na necessidade 
de preservarmos a fauna, a flora e a água. Os 
alunos do 7º B, numa apresentação teatral, sa-
tirizaram a questão da corrupção e como que 
ela se dá em vários âmbitos sociais, e não só na 
política. O 8º A discutiu os problemas das co-
munidades carentes, constantemente rechaça-
das e excluídas. O 8º B, também de forma tea-
tral, abordou a questão da inclusão do idoso na 
vida pública. O 9º ano A conheceu e divulgou 
projetos sociais, como um que aborda a ques-
tão dos refugiados e outro que acolhe mulhe-
res vítimas de violência doméstica. Por fim, o 
1º ano do Ensino Médio fez uma análise dra-
mática da questão dos abrigos e dos orfanatos.

Os pequenos do Fundamental I não ficaram 
para trás e desenvolveram um lindo trabalho 

também relacionado a essa temática. Em par-
ceria com a Editora Edelbra, com o projeto Pe-
queno Escritor, cada aluno do 5º ano, produ-
ziu um livro em que narraram caminhos para 
construir um Brasil melhor. Numa verdadeira 
noite de gala, os pequenos escritores recebe-
ram familiares para uma sessão de autógrafos. 
Ainda nessa noite, os alunos do Fundamental 
I receberam o diploma devido à participação 
no PROERD, programa desenvolvido pela 
Polícia Militar para prevenção às drogas e à 
violência na escola.

Enfim, estamos caminhando para a conclu-
são de mais um ano letivo e já estamos prepa-
rando um 2018 recheado de surpresas. Acessem 
o nosso site e o nosso Facebook ou agendem 
uma visita à nossa instituição. Estaremos pron-
tos para recebê-los e para mostrarmos que, ape-
sar de tão grande, o mundo cabe aqui.

O MUNDO CABE AQUI
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cultura

A chegada do próximo 
ano promete ser cele-

brada em grande estilo na 
capital mineira. É que o 
Réveillon Iate 2018, uma 
das mais tradicionais e ba-
daladas festas de virada de 
ano de BH, promoverá uma 
animada noite. No dia 31 
de dezembro, o sertanejo 
das duplas Fernando & So-
rocaba e César Menotti & 
Fabiano se juntará ao funk 
de MC Livinho no palco do 
Iate Tênis Clube. 

Com mais de dez anos de 
carreira, Fernando & So-
rocaba retornam a capital 
mineira para matar a sau-
dade dos fãs, em um show 
especial, que brindará a 
chegada de 2018. No reper-
tório, canções que viraram 
hit como “Celebridade”, “É 
Tenso”, “Paga Pau”, “Bala 
de Prata”, entre outras.

Já a dupla César Menotti 
& Fabiano, promete pulsar 
os corações apaixonados 
com o som de seu tradicio-
nal sertanejo e releituras 

nho e os seus sucessos “Fa-
zer Falta”, “Tudo de Bom” e 
“Cheia de Marra”, além de 
outros hits do funk.

Além das grandes atra-
ções musicais, o evento 
contará com vista privile-
giada da tradicional queima 
de fogos da Pampulha e di-
ferentes espaços planejados 
para garantir conforto e 

muita diversão para o pú-
blico. A festa será dividida 
em três setores: espaço pre-
mium, backstage e mesas.

O espaço premium ofe-
rece open bar com whisky, 
vodka, cerveja, citrus, refri-
gerante e água. No backs-
tage o público tem direito a 
whisky, espumante, energé-
tico, vodka, cerveja, citrus, 

suco, refrigerante, água e 
petiscos, além de um es-
paço exclusivo para quem 
quer curtir os shows em um 
ambiente mais tranquilo. As 
mesas estarão em um espa-
ço mais reservado, mas sem 
perder o acesso ao backsta-
ge, com open bar de whisky, 
espumante, vodka, cerveja, 
citrus, suco, refrigerante, 
água, entrada, jantar ceia, 
sobremesa e café da manhã.

Classificação 
Menores com idades en-

tre 14 e 16 anos podem ir ao 
evento acompanhados pe-
los pais ou outros parentes, 
como tios, avós ou irmãos 
maiores de idade, median-
te autorização por expresso 
dos responsáveis legais.

Os ingressos para o Ré-
veillon Iate 2018 já estão 
à venda na loja da Nenety 
Eventos, localizada no 
Shopping 5ª Avenida (Rua 
Alagoas, 1314, Piso C, Loja 
16, Savassi, no site www.

Réveillon Iate 2018 aposta no sertanejo e funk
Primeiro lote de ingressos terá virada no dia 10; a passagem de ano terá mistura de ritmos e vista privilegiada 

nenety.com.br e no Iate Tê-
nis Clube (Av. Otacílio Ne-
grão de Lima, 1350 – São 
Luiz, BH/MG). Os preços 
variam de R$140 (Pre-
mium) a R$1500 (mesa).

marcos Hermes / divulgação

César Menotti & Fabiano
marcus vinicius/divulgação

MC Livinho

que conquistaram o país e 
deixaram os cantores entre 
os mais tocados nas rádios 
com os clássicos e modões 
“Leilão”, “Ciumenta”, “Não 
Era Eu” e a música tema 
da capital mineira, “Lugar 
Melhor que BH”. O públi-
co pode esperar ainda um 
baile em pleno Réveillon 
Iate 2018, com MC Livi-
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geral

Os motociclistas de Belo 
Horizonte estão mais 
conscientes. Pelo menos 
é o que aponta um levan-
tamento realizado, em 
novembro, pelo Departa-
mento Nacional de Trân-
sito de Minas Gerais (De-
tran-MG). De acordo com 
os números, houve uma 
queda de 6,1% no número 
de acidentes envolvendo 
motociclistas nos últimos 
três meses, se comparado 
com o mesmo período do 
ano anterior. O levanta-
mento levou em conta os 

dados de atendimentos no 
Hospital de Pronto So-
corro João XXIII. A frota 
circulante em Belo Hori-
zonte é de 214.165 moto-
cicletas.

Para o coordenador da 
Câmara Setorial Duas 
Rodas da Câmara de Di-
rigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH), 
Milton Furtado, a queda 
se deve à consciência dos 
motociclistas em relação 
ao uso dos equipamentos 
de segurança e à manu-
tenção preventiva dos seus 

veículos. Campanhas edu-
cativas também ajudaram 
a reduzir os índices de aci-
dentes.

“Esse resultado de-
monstra que os motoci-
clistas estão mais atentos 
às condições dos veículos 
que circulam pela cidade”, 
afirma. De acordo com a 
CDL/BH, as campanhas 
educativas e a redução no 
número de acidentes com 
motociclistas produziram 
uma economia em torno 
de R$ 2,4 milhões para os 
cofres públicos.

O prefeito de Belo Ho-
rizonte, Alexandre Kalil, 
anunciou, no último dia 20, 
novas medidas com o obje-
tivo de reduzir acidentes no 
Anel Rodoviário de Belo 
Horizonte. Entre elas está a 
restrição do trânsito de veí-
culos pesados em determi-
nados trechos e em horários 
preestabelecidos. As ações 
foram definidas depois de 
reunião com a participação 
do presidente da BHTrans, 
Célio Bouzada, e represen-
tantes da Concessionária 
BR-040 S.A. (Via 040), 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral, da Polícia Militar 
Rodoviária e da Agência 
Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT).
 Para Kalil, essa foi uma 

das reuniões mais impor-
tantes dos primeiros onze 
meses de mandato. “É um 
primeiro passo para acabar 
com a matança no Anel 
Rodoviário. Estou mui-
to feliz pela iniciativa da 
ANTT, da concessionária 
VIA040, da Polícia Rodo-
viária Federal e da Polícia 
Militar Rodoviária, que 
se sensibilizaram sobre o 
tema. Depois de anos e 
anos de descaso e despre-
zo, esse pessoal sabe da 
importância de estarmos 
engajados para resolver o 
problema”, afirmou.

 Técnicos determinarão 

as primeiras medidas emer-
genciais e um grupo de tra-
balho vai começar a estudar 
os melhores horários para a 
restrição do trânsito desses 
veículos, especialmente em 
trechos considerados mais 
perigosos, como o trecho 
que se localiza entre os 
bairros Olhos D’água e Ci-
dade Industrial. Também 
será estudada a construção 
de áreas de escape ao longo 
do Anel.

 O tenente da Polícia 
Militar Rodoviária, Pedro 
Henrique Barreiros, disse 
que é responsabilidade do 
órgão definir a melhor for-
ma de operacionalização das 
medidas. (Ascom PBH)

A Prefeitura, por meio do 
Programa de Desenvolvi-
mento do Estágio (PDEE), 
abriu oportunidade de está-
gio na Procuradoria-Geral 
do Município (PGM) para 
estudantes do 6º ano do 
curso de Direito. Podem 
se inscrever estudantes que 
residam em Belo Horizon-
te e estejam regularmente 
matriculados e frequentes 
em suas instituições de en-
sino. As inscrições devem 

ser realizadas até o dia 30 
de novembro de 2017.

Os estudantes selecio-
nados irão atuar na PGM, 
com carga horária de qua-
tro horas diárias. O estágio 
pode ter duração de até dois 
anos. Os estagiários admi-
tidos receberão bolsa men-
sal de R$ 614,00; auxílio 
transporte no valor dos des-
locamentos necessários em 
Cartão BH-BUS; e seguro 
contra acidentes pessoais.

A seleção será feita a par-
tir do banco de cadastro da 
PBH e consistirá em prova 
escrita e entrevista, a serem 
realizadas na PGM entre os 
dias 4 e 15 de dezembro de 
2017. Data, hora e local exa-
tos serão divulgados com an-
tecedência aos inscritos. Os 
selecionados deverão iniciar 
suas atividades no dia 23 de 
janeiro de 2018. Para fazer a 
inscrição basta acessar o link: 
https://goo.gl/DJuyVD.

A Feira da avenida Afonso Pena vai funcionar até o fim do ano com horário 
estendido. O encerramento passou das 14 para as 15 horas. O novo horário 
foi testado no último domingo, dia 19. Com mais de dois mil expositores, a 
Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades de Belo Horizonte atrai 
pessoas de várias cidades do interior de Minas e de outros estados. São, aproxi-
madamente, 80 mil pessoas que circulam entre os 14 setores e as três áreas que 
comercializam produtos alimentícios. De móveis a artes plásticas, passando por 
calçados, bijuterias, decoração e vestuário, a feira conta com uma infinidade de 
produtos a preços bastante acessíveis.

Prefeito quer reduzir 
acidentes no Anel 

Feira da Afonso Pena 
fecha em novo horário

Acidentes 
com motos 
diminuem no 
trimestre

PGM abre estágio para 
estudantes de direito 
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 da Redação

Rua São Matias, 148 - Serrano
(31) 3019-9331

SUPER DESCONTO NO 
PONTO DE APOIO 

AUTO TRUCK

BAIRRO SERRANO

Apresentando este anúncio, 
você ganha R$ 50,00 de

desconto na taxa de adesão.
Venha aproveitar 

benefícios exclusivos!

 Devemos lembrar que vivemos em sociedade e, que para 
vivermos bem, devemos ser educados e respeitar as regras 
sociais. Portanto, devemos  nos atentar para a etiqueta 
no momento da condução dos nossos cãezinhos, nossos 
melhores amigos.

Ter etiqueta na condução dos cães, nada mais é que 
conduzir o seu cão com responsabilidade durante os 
passeios. Mas, você pode me perguntar: Como pratico a 
etiqueta na condução?

Prezado leitor, eu vou te dar algumas dicas super 
importantes. Comece cedendo a maior parte do passeio 
para que as pessoas possam passar ao seu lado com 
tranquilidade e  segurança. Se você tem um cão de porte 
grande e percebe que a pessoa no sentido contrário tem 
medo de cachorro, atravesse a rua ou caminhe com o seu 
cão pela rua, cedendo a calçada para esta pessoa.

Outra dica importante é cuidar da sujeira feita pelo seu 
animal. Se o seu cãozinho defecar na rua,  recolha as fezes 
do seu amiguinho e jogue em local adequado. Essa é uma 
responsabilidade sua... de que mais seria? 

Para a segurança de todos, não permita que seu cão 
ataque outros animais e nem outras pessoas durante o 
passeio na rua, em praças e parques.  Não deixe seu cão 
pular em ninguém, pois, este é um comportamento que a 
maioria das pessoas odeiam. Eduque o seu amiguinho e 
sejam felizes.

Fiquem ligados na coluna Pets. Todos os meses traremos 
assuntos de seu interesse e de muita importância para o 
seu animalzinho de estimação. Até breve!

            31 9 9359-7029                        @adestradorbh

 por Wagner Siqueira - adestrador de cães

Etiqueta na condução dos cães

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) deu início, em 

novembro, à campanha Na-
tal Permanente da LBV — 
Jesus, o Pão Nosso de cada 
dia! O objetivo é arrecadar 
alimentos não perecíveis que 
serão doados, no Natal, a mi-
lhares de famílias brasileiras 
em situação de vulnerabili-
dade social. 

Neste ano, a iniciativa 
visa arrecadar um milhão 
de quilos de alimento. Eles 
serão entregues em cestas, 
no mês de dezembro, a 50 
mil famílias atendidas pelos 

O campeonato mineiro 
2017 de Street Workout 
será realizado pela pri-
meira vez em Belo Hori-
zonte, no próximo dia 09 
de dezembro, no bairro 
Castelo. A competição 
será nas dependências 

da academia Beagarra (Rua 
Dr. Aguinaldo Monteiro, 
141), de 8h às 18h, e tem 
entrada aberta ao público. 
Esta será a terceira edição 
do campeonato e já tem a 
presença confirmada dos 
melhores atletas de Minas 

Gerais. O campeonato é 
organizado pela Federação 
de Street Workout de Mi-
nas Gerais e co-produzido 
pela Liga Nacional de Street 
Workout. O prêmio total 
é de R$ 1.500,00, que será 
dividido entre as categorias. 

Pets
LBV pede doações de alimentos não perecíveis
A mobilização social é para garantir um 
Natal mais feliz a milhares de famílias

Castelo recebe campeonato mineiro de Street Workout

programas socioeducacionais 
da LBV e as apoiadas por or-
ganizações parceiras da ins-
tituição em todo o país.

 Em Belo Horizonte as 
doações podem ser entregues 
no Centro Comunitário de 
Assistência Social (Av. Cris-
tiano Machado, 10.691, Pla-
nalto). Basta ligar no telefone 
(31) 3490-8101 e agendar a 
entrega.

 Cada cesta é composta de 
itens de acordo com os costu-
mes de cada região tais como: 
arroz, feijão, óleo, açúcar, lei-
te em pó, café, macarrão, fa-
rinha de mandioca e de trigo, 
fubá, goiabada, massa para 

bolo, extrato de tomate, goia-
bada, gelatina entre outros.

 As doações para a cam-
panha também podem ser 
feitas pelo site www.lbv.org, 
pelo telefone 0800 055 50 

99 ou em uma das unidades 
de atendimento da LBV no 
Brasil. O endereço da unida-
de mais próxima da sua casa 
pode ser consultado no site 
www.lbv.org/enderecos.

Contato:  (31) 2511-1200

ANUNCIE

jornaldocastelo@gmail .com

)


