Focinhos Online

"São 45 categorias diferentes com premiações ouro, prata e bronze. Muitas empresas concorrem em mais de
uma categoria, podendo ser laureadas diversas vezes", explica o professor Ferreira Antonio. Estimulado com o
sucesso obtido em 2003, o professor de marketing paulistano, diretor executivo da Reciclagem Treinamento de
Vendas, faz os últimos preparativos para a cerimônia da versão 2004, a ser realizada dia 28 de setembro no Villa
Country, em São Paulo.
Fonte: EiraCom - Assessoria de Comunicação - http://www.eira.com.br/

"PASSEIO DE CÃES" EM CAMPOS DE JORDÃO - SP
De olho no potencial econômico, empresas investem em eventos no inverno e alta temporada da cidade,quando o
número de turistas triplica.
Pelo terceiro ano consecutivo, no último dia 25, o
shopping sazonal Vivo Market Plaza promoveu o "Passeio
de Cães" pelas ruas da cidade Campos de Jordão, serra
paulista. Além de ser um programa divertido e diferente
para os visitantes e seus bichos de estimação, o evento
entreteve até mesmo os visitantes que não tinham
cachorros. Antes do passeio foram realizadas
apresentações de cães adestrados. Um corpo de jurados
elegeu, entre outros, "o cão mais bonito", "o maior cão",
"a dona de cão mais bonita", "o dono de cão mais bonito",
"a maior família de cães", "o dono mais parecido com seu
cão" e um prêmio especial "Hors Concours". As inscrições
eram gratuitas e puderam ser feitas no início do evento.
No dia anterior, sábado 24, aconteceu o "Passeio do Bebê", que reuniu pais e
filhos para uma caminhada divertida com palhaços e malabaristas pelas ruas da
cidade. Os participantes ainda puderam visitar uma tenda montada pela Nestlé,
onde foram distribuídos kits de alimentos e
oferecidos serviços de baby-care. Os primeiros
colocados foram presenteados pela grife de roupa
infantil Chicletaria.
Fonte: Flöter&Schauff - fotos: Divulgação Chicletaria

E ainda em Campos do Jordãp: Protesto
contra o uso de pele de animais
No sábado (24), 15 ativistas ligados à ONG Projeto
Esperança Animal(PEA) protestaram contra o uso de peles. Com frases como "Morte a venda" e "A moda da
morte", os ativistas percorreram as áreas mais movimentadas da cidade. Campos do Jordão foi escolhida por ser
comum ver pessoas com casacos de pele na cidade devido o público com alto poder aquisitivo e a baixa
temperatura. O evento teve a finalidade de informar e conscientizar a população de que o uso de peles de
animais na indústria de confecção é uma prática cruel, retrógrada e desnecessária.
(Fonte: PEA)

FÓRMULA CERTA
Todos os alimentos industrializados indicam no verso seus níveis de garantia, ou seja, a
proporção de nutrientes que trazem. As proteínas têm de compor pelo menos 20% do
alimento, a as fibras cruas não devem ultrapassar 4,5% salvo produtos recomendados
para dietas específicas. Já os ingredientes, por lei, devem ser listados em ordem
decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente é o que forma a maior parte do alimento e o
último, a menor. Tais itens devem conter os seis nutrientes básicos para a sobrevivência
do animal. São eles:
Proteínas: Compõem músculos, pele, órgãos, pêlos, unhas e sangue.
Carboidratos: Fornecem energia para os tecidos.
Gorduras: Absorvem, reservam e transportam vitaminas, hidratam a pele e a pelagem e fornecem energia.
Água: O nutriente mais importante para a sobrevivência.
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