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Aluno Moinhos tem 20% de desconto no valor de inscrição para 

participar da CÃOminhada e CÃOrrida. 

Cupom de Desconto: MOINHOS2018 

O que é? 

Evento beneficente organizado pela Age! Comunicação com apoio de órgãos competentes 

e certificados como Conselho Regional de Medicina Veterinária, Conselho de Educação 

Física, Associação Brasileira de Zootecnistas, Secretarias de Esportes, Prefeituras e afins. 

Quem pode participar? 

Nosso evento é para todos os AUmigos a partir de 1 ano de idade até 10. Já para os 

tutores, ambos os sexos são aceitos a partir do ano que completa 3 anos. 

Quando será? 

Será no domingo, dia 25, em março de 2018. A largada das categorias Elite, Iniciante e 

Caminhada será a partir das 9h. 

Onde será? 

Parque Ramiro Souto (Redenção – Avenida Osvaldo Aranha, 969) em Porto Alegre. 

Como será? 

O evento é uma iniciativa para aproximar e promover a corrida, como atividade 

saudável, entre petlovers e seus totós. Tanto a CÃOminhada quanto a CÃOrrida, serão 

de 2Km e no mesmo percurso. 

A #VaiTotó tem o principal objetico de fazer você (tutor) se movimentar com seu totó, mas 

também acredita num mundo melhor feito de doações. Por isso, para retirar o kit de 

inscrição, é necessário doar 3Kg de ração que serão doadas para entidades como Patas 

Dadas, Abrigo Cannis Lupos, Duas Mãos Quatro Patas e diversas protetoras de animais 

não acumuladoras e independentes. 

Como participar? 

Basta fazer a inscrição no link goo.gl/5WHXVx e doar, mínimo, 3Kg de alimento próprio 

para cachorros. Atente para o a programação do evento, pois os kits devem ser retirados 

até 15 min antes da primeira largada. . 

Recomendamos apresentarem a caderneta de vacinação do cão. 
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