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Escolha a raça do seu futuro cão

Os cães são simplesmente maravilhosos e já não são apenas animais
de estimação para se ter em casa.
Eles têm status de membro da família. Os filhotes são irresistíveis, não
apenas para a família como para as
visitas. Não há quem não se apaixone. Mas como escolher a raça mais
indicada a cada tipo de família, gosto
ou moradia?
O grande segredo é a compatibilidade do animal com seu estilo de
vida e também com o seu ambiente.

Se você possui uma vida bastante
ativa, tem família grande e gosta de
passear, deve escolher um animal que
seguirá esse ritmo; se fica pouco em
casa e tem pouco tempo para cuidar
dele, opte por uma raça que lide bem
com a solidão.
Todas as diferentes raças que
existem têm diferentes aptidões e
funções e é fundamental pesquisar e
se informar sobre qual você quer comprar ou adotar antes de levá-la para
casa. A escolha de um animal requer
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muita responsabilidade, pois esse
não é apenas um presente que pode
ser descartado depois e certamente
trará algumas despesas extras.
Após essas reflexões, é chegado
o momento de decidir entre a idade,
o tamanho, o sexo e, em seguida, escolher um cão com pedigree ou um
sem raça definida (SRD). Se você
quer um cão de guarda, por exemplo,
não precisa, necessariamente, optar
por um cão de raça. Os vira-latas são
baratos, de vários tamanhos, dão e

recebem carinho como qualquer outro
cão e estão bem menos propensos
às doenças hereditárias. Se você não
tem o espaço e nem está disposto
a caminhar com o seu cão, ou se as
condições financeiras são limitadas,
que tal pensar em um animal menor?
Por essas e outras é fundamental
pesquisar. As raças têm suas particularidades e é fundamental que você
as conheça antes de tomar a decisão.
Leia mais nas páginas 6, 7, 8, 9 e 10
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CRÔNICA
Assustadores passos da humanidade
Já presenciei muitos absurdos neste mundo. Já me
entristeci com muitas tragédias e notícias ruins devido
a tantas atrocidades, violência, egoísmo, ganância,
preconceito, discriminações,
insensibilidade, ignorância,
desentendimento, corrupção
e falta de bom senso, caráter e respeito ao próximo.
Aonde vamos parar se tudo continuar como está?
Claro que há pessoas em todos os cantos do planeta
tentando fazer algo para que o mundo seja melhor.
Mas são tantos outros que matam por motivos torpes,
de maneira estúpida ou por uma ideologia fanática,
tantos que querem ganhar cada vez mais sem ter de se
esforçar e tantos que se aproveitam de todas as oportunidades possíveis para praticar a corrupção sem se
importar com as consequências, que até desanima.
Quanto vale a vida? Para muitos não tem preço ou
simplesmente não vale nada. Convivemos diariamente
com medo e presenciamos, mesmo que através das
telas dos jornais na TV, violência o tempo todo e em
todo lugar. Faça uma experiência hoje. Assista a um
jornal na televisão. Dependendo de qual você assistir,
mais de 90% das notícias serão negativas, falando de
assassinato, violência doméstica, corrupção e muita
ganância e insensibilidade. Somos reféns de bandidos e temos de nos cercar e nos proteger de todas
as maneiras. E ainda temos de presenciar atentados,

fanatismo e guerras religiosas, ambição e ideologias
que causam a perda de tantas vidas humanas.
A sociedade atual tem passado por transformações tão aceleradas que ninguém está conseguindo,
de fato, acompanhá-las. Só quem é afetado diretamente por alguma tragédia sabe a dor de perder parentes, amigos, casa e todos os seus pertences materiais e afetivos. Assustar-se, comover-se, ter pena e
debater o assunto não basta.
É importante também nos lembrarmos dos atentados terroristas em Paris e em Bruxelas, do desastre
ambiental em Mariana (Minas Gerais), da fome na
África, da indecente desigualdade social no mundo, da
precariedade da saúde pública (inclusive no Brasil),
das brigas e dos assassinatos covardes entre torcidas
adversárias de futebol, da crise dos refugiados que
chegam à Europa e que divide os países europeus sobre a forma de gerir o fluxo dessas pessoas deslocadas, em sua maioria fugindo da pobreza, da violência.
Vivemos uma grave crise humanitária e a ambição
humana parece não ter fim. Às vezes me pergunto bem
receoso: aonde tudo isso vai dar? Se não há como
melhorar e controlar tantos fatores graves ao mesmo
tempo e se nossos governantes não se preocupam em
realmente desempenharem seus papéis, para onde
teremos de correr daqui a alguns anos? Tudo que tem
acontecido é devido à ambição do homem.
O mundo agoniza e implora por socorro e muitas
vezes não estamos atentos a isso. A própria natureza dá vários sinais de alerta. O calor é cada vez mais
intenso, a água potável diminui no planeta e a devas-

tação das nossas matas é cada vez maior. A resposta da própria natureza pode ser vista em constantes
terremotos, furacões, tsunamis, queda de barragens
com enxurrada de lama, deslizamento de terras, enchentes, dentre outras graves situações.
Mas que Deus permita que pessoas bondosas
que são exemplos neste mundo continuem praticando
o bem e, quem sabe, algo milagroso aconteça para
que a humanidade mude. Bons exemplos não dependem da nacionalidade ou condição socioeconômica,
mas, sim, do seu caráter.
Ainda assim acredito em um mundo de paz feito
pelas nossas mãos. Algo tem de mudar. Torço para
que os pais eduquem melhor seus filhos, ensinando
os valores morais, familiares, sociais, religiosos e de
bom comportamento. Torço para que as escolas se
preocupem mais em ensinar os bons costumes e os
valores educacionais do que se preocupam com a
classificação para o Enem. Precisamos que ambos
estejam comprometidos para o mundo de amanhã e,
assim, possamos viver em um mundo bem melhor. É
preciso que as pessoas de bem possam se unir para
revertermos esse quadro que parece caminhar para
o caos. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria,
discernimento para orientar nossos filhos e influenciar
pessoas para o caminho do bem e do amor e nos livre
de todos os males.
Fabily Rodrigues (Diretor / Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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Em Foco Mídia lançará catálogo de descontos
Com o objetivo de proporcionar mais
um serviço aos comerciantes e empresas da
região da Pampulha e Cidade Nova, contribuir para um aquecimento e um maior movimento no comércio local e oferecer benefícios aos moradores e público em geral, a
Em Foco Mídia lançará no dia 1º de junho um
Catálogo de Descontos.
A empresa participante poderá oferecer
vários tipos de desconto ou benefício em
mensalidade, serviço, produto ou mesmo
alguma compensação para quem comprar
acima de um valor específico. Para obter os
descontos, o interessado deverá levar o catálogo até a loja para que a mesma valide o
benefício.
O Catálogo terá tiragem de 10 mil exemplares e será distribuído para o público geral
nos principais comércios e pontos de grande

circulação da região da Pampulha e Cidade
Nova. A periodicidade será trimestral e os valores variam entre R$ 150,00 e R$ 200,00
com prazo de pagamento de até 45 dias.
A Em Foco Mídia é referência em comunicação e gestão de negócios e marketing, prestando serviços de consultoria para os mais
diversos segmentos de produtos e serviços.
A empresa conta com profissionais preparados para prestar assessoria em marketing e
imprensa, design gráfico, peças publicitárias,
administração de redes sociais e sites, dentre
outras demandas. Tudo isso é feito analisando a situação do cliente e atuando com um
plano de comunicação estratégica, baseado
nas técnicas de planejamento e controle com
um atendimento personalizado.
Mais informações: 2552-2525 / 34412725 ou emfocomidia@emfocomidia.com.br.

4

Loja para bebês, crianças e adolescentes
chega ao bairro Cidade Nova
No dia 21 de maio foi inaugurada a
loja Chiquinho Baby, que está localizada na Rua Dr. Plínio de Morais, 464, no
bairro Cidade Nova. O estabelecimento
possui uma grande variedade de opções
para bebês, crianças e adolescentes,
dentre elas o enxoval completo, roupas
de várias marcas, calçados, acessórios e brinquedos. “A ideia de montar
esse espaço foi para proporcionar uma
maior comodidade aos nossos clientes

do Cidade Nova, que nos prestigiavam
em nossa loja no Centro da cidade,
além disso, o bairro tem um potencial enorme para crescer ainda mais”,
conta a proprietária Fernanda Garcia.
A loja funciona de segunda a sextafeira, das 9h às 19h, e aos sábados,
das 9h às 14h. A matriz da Chiquinho
Baby está localizada na Rua dos Tupis,
188. Mais informações: 2516-0947 /
www.chiquinhobaby.com.br.
VINÍCIUS BRANDÃO

Loja de moda feminina é inaugurada na região
ARQUIVO CHRIS BY KARLA

O bairro Cidade Nova conta com uma
nova opção de loja voltada para o público feminino. Com o nome Chris by Karla
Boutique, o espaço foi inaugurado no
dia 30 de abril e está localizado na Rua
Coronel Pedro Paulo Penido, 241, bem
próximo à antiga Calla Boutique, que era
administrada pela proprietária do novo
estabelecimento, Christina Karla de Carvalho. Após o término da sociedade que
mantinha a Calla, Christina teve a iniciativa de abrir outro negócio com o intuito de
apresentar um novo conceito.
Para a gerente da Chris by Karla
Boutique, Mariana Zanon, a proposta é

atender às mulheres que não abrem mão
de classe e sofisticação. “Possuímos
uma equipe qualificada para atender às
nossas clientes, afinal, o conceito dos
nossos produtos começam pelo atendimento”, destaca. Ela explica ainda que a
loja trabalha com moda casual e festa. A
escolha do bairro Cidade Nova para abrir o
empreendimento passou muito pelo perfil
do público da região. “A região representa
muito para nós, pois é um bairro discreto,
de pessoas boas e elegantes. Vamos continuar esse trabalho para deixar nossas vizinhas e clientes cada vez mais elegantes”,
revela. Mais informações: 99201-0149.
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Criare - Núcleo de Aprendizagem, atende todas as faixas etárias e níveis escolares. Nossos pro�ssionais s�o �uali�cados, atuantes no
mercado e trabalham de acordo com as necessidades dos nossos alunos.
Temos um espaço amplo e acolhedor, Venha nos fazer uma visita!

Rua Caconde, 28 - Nova Floresta - Belo Horizonte - MG
Contatos:(31) 3582-7031 (31)98894.8164 - nucleocriare@gmail.com
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Como escolher o cachorro mais recome
É unanimidade a afirmação de que
o cão é o melhor amigo do homem. Há
muitas raças ao redor do mundo a fim
de atender a qualquer perfil de pessoa e
espaço. Com tantas opções, na hora de
decidir por adotar ou comprar um cão é
normal ter dúvidas sobre qual a melhor
raça para cada caso. A decisão não é tão
simples como comprar um carro em uma
concessionária, que você pode entrar e
até mesmo fazer um test drive para conhecer o que está adquirindo.
De acordo com a veterinária da
Clínica Veterinária Sagrada Família,
Fernanda Martins, o primeiro passo é
ter certeza de que deseja assumir os
desafios que envolvem a criação de um
animal de estimação. “É preciso levar
em consideração que o cão não é brinquedo. As pessoas que saem de casa
às 7h e retornam às 19h, por exemplo,
precisam de uma raça que se adapte a
essa rotina, pois existem cachorros que
se afetam emocionalmente e não ficam
bem quando são deixados sozinhos por
muito tempo”, explica.
Pensando em ajudar os futuros donos de cães, o Jornal Cidade Nova em
Foco visitou algumas clínicas veterinárias, pet shops e adestradores com o objetivo de traçar os perfis das raças mais
indicadas para cada situação.
Raças para apartamentos
Segundo a veterinária do Point Dog,
Carla Cristina Roque, é muito importante saber o temperamento das raças.
“Para apartamentos o ideal são cães
dóceis, de fácil criação, adaptáveis a
espaços pequenos e que convivam em
harmonia com os membros da famí-
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lia e normalmente são excelentes cães
de companhia. Shih Tzu, Maltês, Lhasa
Apso, Yorkshire, Schnauzer, Poodle e
Dachshund são alguns exemplos”, explica.
Dentre as raças citadas, o veterinário e proprietário da Inova Pet, Francisco
Daniel Schall, ressalta que nos últimos
anos a raça mais famosa na região tem
sido a Shih Tzu, mas destaca também
uma nova raça que tem ganhado grande
aceitação em ambientes menores e se
assemelha com ela, o Spitz Alemão. “Ele
tem uma pelagem abundante e densa e
um comportamento exemplar”, revela.
Além do temperamento, é essencial
saber que quase todo cachorro adora
passear. “Os cães precisam de brincadeiras e caminhadas. O exercício permite
que eles saiam da rotina e do espaço

limitado do apartamento, fazendo bem
para o corpo e para o humor do animal.
Do contrário, certamente esse cão não
será feliz e causará inconvenientes para
a família como destruição das coisas
do lar e latidos”, afirma Victor Rezende,
adestrador de cães da Clínica Veterinária
Espaço Vet.
Mas para pessoas que não têm tempo para passear devido à vida corrida,
existem raças que não podem se exercitar com frequência e se tornam uma
ótima opção de companhia, como os
Bulldogs. “O Bulldog Inglês é um cachorro de porte médio para grande, que não
pode se exercitar devido a uma limitação
respiratória. Na mesma linha temos outros Bulldogs e também o Pug, de porte
menor e que se tornou uma raça muito
comum nos lares brasileiros nos últimos

anos”, destaca Francisco Schall.
Raças para residências maiores
Além da lealdade e boa companhia
para os seus donos, os cães também podem aumentar a segurança da residência
ou do sítio. Um cachorro, mesmo sem latir
ou morder, é capaz de assustar indivíduos
suspeitos e agir como um eficiente guarda.
Os cães mais indicados para esses locais
necessitam de mais espaço para se movimentar.
A veterinária e sócia-proprietária do
Vetvogas Hospital Veterinário, Gabriela
Vogas, chama a atenção para a importância
de ter uma estrutura adequada para criar
um cachorro de grande porte. “É fundamental verificar se o imóvel é bem cercado para
que os animais não fujam e se percam ou
ataquem animais de outras propriedades
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endado para sua família e seu ambiente
ou até mesmo pessoas”, esclarece.
De acordo com a veterinária Fernanda
Martins, também é muito perigoso deixar
esses cães de lado, ou só os visitarem aos
finais de semana. “É necessário ter pessoas capacitadas para cuidar do seu cão
e verificar se não ele vai ter problemas de
saúde, com infestação de carrapatos e até
algumas doenças graves. Além disso, apesar de grandes, eles precisam de carinho e
ao mesmo tempo de atitudes de autoridade para evitar que se transformem em uma
arma”, alerta.
Já se o pensamento é a docilidade e
o companheirismo, principalmente em casas e sítios com crianças, o cachorro campeão de indicações pelos especialistas é
o Golden Retriever. Amigo de todos, é uma
raça conhecida por sua natureza devota e
protetora, como companheiro fiel da família.

Raças para cada faixa etária
Apesar do gosto particular de cada
pessoa, segundo Carla Cristina Roque, do
Point Dog, existem raças que se adaptam
melhor para cada faixa etária. Complementando essa ideia, a veterinária e proprietária do Pet Fofura, Renata Barbosa, realizou
uma pesquisa em que lista as raças mais
indicadas para cada faixa etária. “No caso
de crianças sugiro Shih Tzu, Lhasa Apso,
Fox Paulistinha, Dachshund e Yorkshire.
Quando há espaço, recomendo o Golden
Retriever, Labrador e Boxer. Já para adolescentes e adultos, o Pug, Bulldog Francês e
Inglês. Os que moram em casa podem contar também com os clássicos Rottweiler e
Pastores. Para a terceira idade, as raças
ideais são Maltês e Schnauzer”, sugere.
Gabriela Vogas, do Vetvogas Hospital
Veterinário, chama a atenção para um

DICAS E LEMBRETES
O que você deve analisar antes de escolher um cachorro
Antes de decidir ter um cachorro, é muito importante que você esteja de acordo
e comprometido com os principais pilares da posse responsável. A escolha de um
animal requer muita responsabilidade, pois ele não é apenas um presente que
pode ser descartado e certamente trará algumas despesas extras e mudará sua
rotina.

a Ao optar por ter um cão, lembre-se de que o tempo médio de vida é de 12 a 15
anos. Discuta com sua família para verificar se todos estão de acordo;

a Informe-se sempre sobre as raças, as peculiaridades e as necessidades de cada
uma;

a Os cães necessitam de alimentação, abrigo, vacinas, vermífugo, banhos, escovação, consultas veterinárias e prática regular de exercícios físicos. Certifique-se de que
está disposto a lidar com todas as necessidades do pet;
a Não basta fornecer apenas os cuidados físicos. Cuide também da saúde psicológica do novo amigo, pois ele precisa de carinho, atenção e diversão;
a Registre seu cachorro se ele for de raça;
a É importante a aplicação de microchip, pois essa prática pode evitar o sumiço
de muitos pets;
a Verifique com o proprietário se o filhote recebeu as devidas vacinas. Peça os
registros por escrito das datas e quando será necessária a aplicação de reforços;

a Desconfie de canis que vendem filhotes muito baratos e não se preocupam com
o desenvolvimento da raça. O barato pode sair caro. A adoção pode ser uma ótima
opção e o animal será grato à nova família pelo resto da vida;
a Se você está lidando com um filhote de cão pela primeira vez, não brigue demais
quando acontecerem “acidentes”. Os cães com menos de seis meses ainda não possuem total controle de suas necessidades fisiológicas;
a Caso não esteja em seus planos realizar cruzamento responsável com os devidos
registros, castre seu amigo de quatro patas, seja macho ou fêmea. Essa é a única
atitude definitiva que controla a quantidade de animais abandonados;

a Jamais deixe que seu cão passeie sozinho. Ele deverá estar sempre na presença
de um responsável e, ainda assim, utilizando guia e placa de identificação;
a Limpe sempre as fezes de seu animal, pois elas podem transmitir doenças, além
de deixarem a cidade suja;
a Está preparado para dedicar um tempo diariamente para brincar com seu novo
cão? Essa atividade é muito importante para os cachorros, pois gasta energia, trabalha a coordenação motora e aproxima a relação entre você e ele.

fato curioso no momento da escolha de
cães para crianças. “Jamais dê cães muito pequenos ou miniaturas para crianças
novinhas, pois elas podem machucar os
animais com suas brincadeiras, resultando
até mesmo em fraturas”, revela.
Onde adquirir seu cão
Após decidir qual a raça mais indicada, é importante saber de qual criador
comprar. Os veterinários entrevistados
chamam a atenção para evitar locais que
oferecem cães fora do padrão. Muitas vezes não é apenas uma questão de aparên-

cia, mas saber se seus pais foram selecionados dentro do perfil de comportamento
comum àquela raça e se não sofreram
misturas na linhagem. O pedigree é uma
boa ferramenta para isso, mas é preciso
também buscar um local com credibilidade
e entender o histórico daquele que vai ser
seu novo melhor amigo. Com isso, é hora
de intensificar sua pesquisa e boa sorte
na escolha do melhor parceiro para você
e sua família. (Marina Coeli e Vinícius
Brandão)
CONTINUA NAS PÁGINAS 8, 9 e 10
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ENQUETE

Um amor sem medidas dos donos pelos seus cães
“Temos dois lindos Goldens: a Sunshine, de um ano e oito
meses, e o Harry, de dois meses e meio (filho da Sunshine).
Eles mudaram completamente nossa vida, além de unir ainda
mais a nossa família. Ter tudo rasgado e destruído, demorar
horas para dar banho, ter pelos pela casa e em todas as suas
roupas pretas, gastar uma grana boa para vê-los felizes e bem
tratados é insignificante perto do amor e carinho que recebemos deles. São muito transparentes, amáveis e precisam
apenas de você por perto para ficarem felizes.”
Caroline e Karen Machado Magalhães (Cabeleireira e Estudante) e Sunshine (Golden Retriever)

“Temos um labrador de quatro anos que continua uma criança, com o mesmo pique de um filhote! Ele é muito malandro e
arteiro, mas extremamente carinhoso. Meu filho de dois anos
pode montar a cavalo nele, colocar a mão na boca dele, pegar a comida do prato, deitar em cima, que para o Plutus é
tudo festa! Quando meu filho nasceu, o Plutus passava o dia
deitado do lado de fora da janela do quarto e latia quando o
bebezinho chorava. Claro que um labrador dá trabalho, mas
não consigo imaginar melhor amigão pet para o meu filho!”
Roni Silva (Empresário) e Plutus (Labrador)

“O Cookie é um cão muito inteligente, dócil e têm energia de
sobra para brincar. Isso combina com nosso estilo. Isso tudo
nos encantou muito. Ele se adaptou muito bem quando chegou a nossa casa e em alguns dias já era dono do espaço,
com brinquedos espalhados por toda parte. Nunca estragou
nenhum objeto da casa, não chorou nas primeiras noites e sua
alimentação foi super tranquila. Mudou completamente nossa
vida, nos fazendo mais felizes com a sua presença e alegria
que nos contagia diariamente.”
Michaelle Souza (Administradora) e Cookie (Yorkshire)

“Escolhi esta raça por ela ter sido eleita recentemente a mais
inteligente do mundo e por ela ser muito independente e
adaptável. Sua adaptação foi bem tranquila. Adotei ainda filhote, com pouco mais de um mês. Apesar de ser considerada
uma raça agitada, ela é completamente dócil e fácil de lidar.
Para gastar a energia, é essencial passear duas vezes ao dia.
Procuro lugares com pouco movimento de veículos e que dê
para ela se exercitar com tranquilidade.”
Guilherme Veríssimo Faria (Advogado) e Lola (Border
Collie)

“O Joy tem três meses e escolhi esse nome porque representa tudo que ele é para mim: alegria. Desde criança tive
cachorros. Minhas filhas são loucas por ele e a raça é sociável
demais. Levado, faz muitas artes, mas é muito carinhoso e
companheiro. Não requer muitas atividades físicas e adora
contato humano. Ele se adapta a espaços pequenos e late
pouco. Quando ele faz algo errado e vou chamar a atenção,
ele abaixa os olhinhos e olha com carinha de quem está arrependido. É um fofo! Não imagino minha casa sem ele.”
Sabrina Braga Bellardini (Jornalista) e Joy (Shih Tzu)

“A Martina nasceu com um problema de fenda palatina, fez
várias cirurgias e hoje usa uma prótese que permite que ela
viva muito bem e feliz. Devido a esse problema, ela ficou meio
estressada com barulhos. Porém, é muito carinhosa, adora
brincar com bola e correr atrás de mim. Por ser muito carente
e louca por atenção, eu vou à minha casa na hora do almoço
para brincar com ela. Hoje ela tem dois anos e meio, dorme
em edredom, faço sua comida e sou louca por ela.”
Cristiane Holanda (Gerente de hotelaria) e Martina
(Bulldog Inglês)
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Conheça as características de cada raça
Yorkshire Terrier: Raça ideal para locais menores como
apartamentos. É um cachorro alegre, independente e que se relaciona bem com crianças e idosos. Ele se adapta mais facilmente a ficar sozinho por um período maior e necessita de banhos
semanais devido à sua pelagem abundante.

Shih Tzu: Outra raça que se relaciona bem com crianças
e idosos, se adapta bem a apartamentos e a ficar sozinho por
períodos maiores, embora precise de carinho. É protetor e está
entre os mais queridos pelos brasileiros.

Lulu da Pomerânia: Também conhecido como Spitz, é uma
das raças preferidas no Brasil. Não precisa de espaço, mas sim
de muito carinho e detesta ficar sozinho. Ele é ótimo cão para
companhia e muito fiel ao seu dono, sendo até bravo quando
pressente o perigo, mesmo sem ter tamanho para isso.

Maltês: Essa raça se adapta fácil ao estilo de vida do dono,
mas necessita de exercícios físicos. Os cuidados com escovação
e banho são grandes quando se opta por deixar o pelo longo.
Não precisa de muito espaço para gastar energia e adora a companhia de crianças e idosos.

Bulldog Inglês: Com essa cara de mau e dobras de pele na
face, ele está sempre pronto para um bom afago e uma brincadeira. É ideal para apartamentos, pois não faz muito barulho. Ele
gosta de companhia, caso contrário pode ficar depressivo. Não
gosta de exercícios pesados devido à sua dificuldade para respirar,
mas precisa se exercitar para não ficar obeso.

Beagle: Cães agitados, sociáveis, cheios de energia e disposição. Vivem bem em ambientes pequenos, desde que sejam
levados para passear diariamente, pois adoram estar ao ar livre
brincando em parques e quintais, farejando de tudo. São carinhosos com crianças e idosos.

Golden Retriever: Cães incrivelmente dóceis, mas gostam e
precisam de espaço e constante atividade física. É a escolha mais
acertada para famílias que buscam cães pacientes, brincalhões e
companheiros. Possuem um alto nível de sociabilidade e costumam
ser cuidadosos com crianças e idosos, porém as brincadeiras podem machucá-los devido ao seu porte.

Labrador: É um cão suave e amoroso. Ama passar horas a fio
ao lado de seus companheiros, desde crianças a idosos. Por serem afetuosos e despreocupados, se adaptam facilmente à nova
família. Gostam muito de brincar, seja qual for o momento.

Boxer: Assim como o Rottweiler, é ideal que seja treinado para
que aumente seu nível de sociabilidade. É inteligente, atento e destemido. Devido à sua natureza lúdica e energia sem limites, adora
brincar com sua família. Eles têm uma das “infâncias” mais longas
no mundo dos cães.

Pastor Alemão: Apesar de ser muito requisitado para vigilância, o Pastor Alemão costuma ser um cão dócil, inteligente e muito
leal à sua família. Não é indicado para ambientes pequenos. Pode
lidar bem com crianças e idosos, entretanto, lembre-se: cães de
grande porte podem machucá-los durante uma brincadeira inofensiva.
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Especialistas revelam pontos a serem considerados na escolha de um cachorro
“Apesar de variar com o gosto do proprietário existem raças que
se adaptam melhor para cada faixa etária. Para crianças e adolescentes, o ideal seria raças pequenas, dóceis, companheiras e
ativas. Adultos preferem raças de porte maior para companhia e
proteção. Já pessoas mais idosas se adaptam melhor com cães
mais tranquilos.”
Carla Roque, Veterinária do Point Dog

“A primeira coisa que temos de levar em consideração é que cão
não é brinquedo. As pessoas devem lembrar que o cachorro precisa de cuidados básicos, como uma boa ração, vacinas, medicamento para controle de pulgas e carrapatos, banho, passeios
diários e muito carinho.”
Fernanda Martins, Veterinária da Clínica Veterinária Sagrada
Família

“Normalmente as pessoas cometem o erro de deixar o animal
livre pela casa desde o primeiro dia em que ele chega. Para os
cães novatos é necessário um local reservado, pois tem grande chance do animal comer coisas pela casa ou morder alguém.
Neste período é preciso educar o cão até chegar ao ponto que ele
possa ficar livre no local, sem supervisão.”
Victor Rezende, Adestrador de cães da Clínica Veterinária
Espaço Vet

“É muito importante as pessoas se conscientizarem que o cachorro não é temporário. Ele é um membro da família. O animal
precisa de cuidados básicos, passeios diários e carinho. Mas não
vale exagerar nos mimos e esquecer do fundamental, que é o
bem-estar do animal”.
Renata Barbosa, Veterinária e sócia-proprietária do Pet Fofura

“Cada raça tem um comportamento próprio. Por isso é essencial
que se faça uma pesquisa aprofundada sobre o temperamento
e o físico de cada raça e até mesmo as doenças mais comuns
antes de comprar ou adotar. Deve-se avaliar diversos fatores,
dentre eles se a raça escolhida se adapta ao estilo de vida do
proprietário.”
Gabriela Vogas, Veterinária e sócia-proprietária do Vetvogas
Hospital Veterinário

“A primeira coisa a se observar ao adquirir um bom cachorro é
buscar um criador sério, que ofereça uma raça realmente fiel ao
que se está buscando. Às vezes nem precisa ter pedigree, mas é
preciso observar não só a composição física do cão, como também o fator comportamental da raça.”
Francisco Daniel Schall, Veterinário e proprietário da Inova Pet
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Novos radares são instalados em Belo Horizonte
INTERNET

Os motoristas da capital mineira devem ficar atentos aos limites de velocidade permitidos nas grandes avenidas da
cidade. A Avenida Dom Pedro I ganhou
mais três radares de avanço de semáforo. As câmeras ficam na altura do número

2.840, próximas à Unimed, nos sentidos
Bairro/Centro e Centro/Bairro, e o outro
fica próximo ao número 2.600, sentido
Centro/Bairro. No dia 3 de maio foram colocados 13 novos equipamentos de fiscalização de excesso de velocidade em outras
vias de Belo Horizonte. Veja a relação dos
últimos radares instalados.
O principal objetivo dos equipamentos
de fiscalização eletrônica é o controle da
velocidade nas vias urbanas. Com a circulação dos veículos dentro dos limites de
velocidade, o risco de acidentes é reduzido.
De acordo com a BHTrans, Belo
Horizonte passa a ter 165 equipamentos que detectam avanço de sinal e 105
dispositivos do tipo “Controlador Fixo de
Velocidade”.

Dra. Bruna Borges de Miranda
Clínica-geral CRO-MG 35455

Dr. Fabiano H. V. Horiguchi
Ortodontista CRO-MG33476

Clínica-geral
Tratamento de canal
Próteses
Implantes
Aparelhos fixos e removíveis
Clareamento dental
Tratamento estético
R. Cel Pedro Paulo Penido 140 lj 5 - Cidade Nova tel: 3484-3051
R. Padre Eustáquio 1750 - Carlos Prates tel: 3417-0728

Endereço

Sentido

Avenida Antônio Carlos, oposto ao número 1.694

Bairro/Centro

Avenida Antônio Carlos, na altura do número 1.694

Centro/Bairro

Avenida Antônio Carlos, entre Rua Formiga e Viaduto Angola

Centro/Bairro

Av. Antônio Carlos (Viaduto Angola e Rua Comendador Nohme Salomão)

Bairro/Centro

Avenida Antônio Carlos, nº 4.044

Centro/Bairro

Avenida Antônio Carlos, nº 7.400

Centro/Bairro

Avenida Dom Pedro II, nº 346

Centro/Bairro

Avenida Dom Pedro II, 3.250

Bairro/Centro

Avenida Dom Pedro II, nº 3.391

Bairro/Centro

Avenida José Cândido da Silveira, a 66m da Epamig

Bairro/Centro

Av. Cristiano Machado, próximo ao nº 505, esquina com Rua Jacuí

Bairro/Centro

Av. Cristiano Machado, oposto ao nº 500, esquina com Rua Jacuí

Centro/Bairro

Avenida Cristiano Machado, nº 173

Bairro/Centro

Avenida Cristiano Machado, nº 10.732

Centro/Bairro

Avenida Cristiano Machado, nº 1.351

Bairro/Centro

Avenida Cristiano Machado, nº 1.320

Centro/Bairro
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