
Agenda e serviços

PALESTRAS

Alimentação
O Senac BH promove, no dia
15 deste mês, às 19h, a
palestra “Alimentação
saudável ao longo da vida”.
Local: rua Tupinambás, nº 1.038, no
centro. As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas pelo site www.ma-
tricula.mg.senac.br ou no local, me-
diante doação de 1 kg de alimento
não perecível. Informações pelo tele-
fone 0800 724 4440.

Direito
Com o tema “Regime
diferenciado de contratações
públicas”, a Faculdade
IBS/Fundação Getúlio Vargas
promove, no próximo dia 16,
às 19h, palestra aberta para a
comunidade jurídica. O tema
será apresentado pelo
professor Aluízio Barbosa,
MBA em direito de empresas
pela PUC-RJ e especialista em
desenvolvimento gerencial.
Local: avenida Prudente de Morais,
nº 444. Mais informações pelo site
www.ibs.edu.br.

CURSOS

Mecânica e soldagem
A Instituição Social
Ramacrisna está com

inscrições abertas para o
processo seletivo dos cursos
profissionalizantes de
mecânica de automóveis e
soldagem. Os cursos são
gratuitos e oferecem material
didático, uniforme e lanche.
As inscrições podem ser feitas pelo
site www.ramacrisna.org.br.

Culinária
Durante todo o mês de junho,
a rede de supermercados
Decisão Atacarejo oferece 61
cursos de culinária. Os temas
são variados e incluem um
festival de caldos e sopas. Os
preços são populares, a partir
de R$ 15.
Local: avenida Olegário Maciel, 721,
e rua Goitacazes, 760, no centro. As
inscrições devem ser feitas antecipa-
damente na escola, mediante o paga-
mento.

Saúde
No dia 25 deste mês, das 8h às
12h, a Escola Técnica Santa
Casa BH oferecerá um curso
sobre “Doença vascular
encefálica (DVE):
Complicações e cuidados de
enfermagem”.
As inscrições podem ser feitas na
secretaria da escola, localizada na
rua Domingos Vieira, nº 590, no
bairro Santa Efigênia. Mais informa-

ções pelos telefones (31)
3238-8601/8672 ou pelo portal san-
tacasabh.org.br.

Farmácia
A Associação de Farmacêuticos
Magistrais de Minas Gerais
recebe inscrições para o curso
“Discussão e resolução de
problemas na farmacotécnica
de formas farmacêuticas
sólidas, semissólidas e líquidas,
dirigido a farmacêuticos,
técnicos de farmácia e
funcionários de laboratórios. A
primeira aula será ministrada no dia
18 de junho, das 8h30 às 17 h, no
Centro Universitário Una, na rua Gua-
jajaras, 175, no centro. O curso tem
investimento de R$ 50 para associa-
dos da Anfarmag e de R$ 150 para
são associados.

FIQUE ATENTO

EJA
Os interessados em finalizar o
ensino médio podem se
inscrever na EJA do Colégio
Franciscano Sagrada Família.
A modalidade de ensino é
gratuita e destinada a maiores
de 18 anos. As inscrições podem
ser realizadas até o dia 30 de junho
ou até esgotarem as vagas. Há prévia
análise socioeconômica. Mais infor-
mações pelo telefone (31)

3419-8918.

Solidariedade
Começou a campanha

#CalorHumano 2016, lançada

pelo Servas, com patrocínio do

Minaspetro. Com apoio de

outros parceiros, as doações

serão distribuídas para

entidades que atendem idosos,

pessoas em situação de rua,

crianças e adolescentes de Belo

Horizonte e demais municípios

do Estado. Para quem quiser fazer

doações de roupas de frio e coberto-

res, os centros comerciais da Feira

Shop da Savassi e do centro (rua Rio

de Janeiro e rua Curitiba) são pontos

de coletas na capital.

Financiamento
Ingressar no ensino superior é

o sonho de vários jovens, mas,

diante da crise econômica, essa

conquista pode estar mais

distante. Com o objetivo de

enfrentar essa situação, os

centros universitários Una e

UniBH, instituições de ensino

do Grupo Anima Educação,

realizam, no dia 18 deste mês,

das 9h às 17h, a Feira de

Financiamento Universitário,

com entrada gratuita. Local:

MinasCentro, localizado na rua Guaja-

jaras, nº 1.022, no centro.

Aeroporto Carlos Prates  3462-6455

Aeroporto da Pampulha  3490-2000/2001

Aeroporto de Confins  3689-2700/2701

Alcoólicos Anônimos  3224-7744

Bombeiros  193

Cemig  116

Copasa  115

Correios  – Interior 0800 725 7282

 – Grande BH 3003-0100

Defesa Civil  199

Desaparecidos  0800 282 8197

Disque denúncia  181

Disque Direitos Humanos  0800 031 1119

Metrô  3250-3901

MG Transplantes  0800 283 7183

Polícia Civil  197

Polícia Militar  190

Prevenção à AIDS  3215-7301

Procon  2108-5500

Rodoviária  3271-3000

Samu  192

SOS Drogas  155

Telefones úteis 

BHTrans  

Disque-dengue  

Disque Limpeza (BH)  

Disque Tapa-Buracos  

Farmácia popular  

Sine/MG

SERVIÇOS OFERECIDOS PELO 
156 DA PREFEITURA DE BH 

O TEMPO Belo Horizonte
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