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Nesta edição conversamos com a Juliana Camargo, que é a Presidente da AMPARA Animal, que nos contou um 
pouquinho de sua trajetória e como a AMPARA tem contribuído com diversos animais em situações de rua, ou 
que sofrem maus-tratos, assim como, ações que beneficiam diversos animaizinhos com suas ações sociais.

Chegou a 17ª Edição da Revista Pet Plus! Foram vários dias de trabalho intenso, para poder lhe trazer esse 
exemplar com matérias quentíssimas e assuntos de grande interesse para os tutores de pet.

Nossos colunistas capricharam contribuindo com assuntos que vão auxiliar muito em seu dia a dia, então não 
perca uma só matéria dessa edição que fizemos com  muito amor e carinho para você, têm muita coisa 
interessante, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. 
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Me espere!

Por: Wilson Salce
Foto: Reprodução Internet

ComportamentoComportamento



Não esqueça de consultar um especialista em 
comportamento animal, ele é seu melhor amigo 
nesses momentos!

Não é incomum ver o tutor passeando com seu cão, 
com o braço todo esticado e o cão correndo à sua 
frente. Isso é desagradável tanto ao tutor, quanto 
ao seu pet, que não aproveitam de um momento 
que poderia ser de interação, companheirismo e 
aprendizado, isso mesmo, aprendizado, os cães 
durante suas caminhadas têm estímulos sensoriais 
através de seu olfato, ao sentirem o cheiro do 
ambiente por onde passa ele vai identificando 
fatores já conhecidos,  descobrindo novos 
elementos  e aprimorando seu aprendizado.

Ÿ A coleira convencional também pode ser 
empregada, contudo, irá exigir mais do tutor 
durante o treinamento ao manter o animal ao seu 
lado.

Enfim, o emprego da força, nunca irá resultar 
positivamente no treinamento de seu cãozinho, 
dedique ao menos 20 minutos diariamente para 
treinar seu animalzinho e em um curto espaço de 
tempo, você terá bons resultados. 

Veja algumas dicas que poderão lhe ajudar:
Ÿ É importante que a guia seja ajustada ao 

comprimento ideal, conforme a raça de seu pet.

Levante a mão quem nunca teve problemas 
para passear com seu cãozinho! Uma das 
grandes queixas dos tutores em relação aos 

seus pets, está na hora do passeio. Alguns reclamam 
que o animalzinho não sabe se comportar, corre, fica 
eufórico, arrasta o tutor, o que em alguns casos 
pode terminar em acidentes.

Ÿ O estímulo com petiscos, também é muito bem-
vindo para estimular seu cão a caminhar ao seu 
lado. 

Ÿ Use o equipamento adequado ao seu cão. Para 
c ã e s  q u e  n ã o  r e c e b e r a m  n e n h u m 
condicionamento anterior, o mais indicado é usar 
a coleira anti puxão, esse equipamento não 
permitirá que o pet tenha tração frontal, 
mantendo-o ao seu lado. 

Ÿ Existe também a guia de contenção, esta deve 
ser usada com o auxílio de um especialista em 
comportamento animal, que poderá lhe auxiliar 

no emprego correto do equipamento. Este 
equipamento consiste em uma coleira corrediça, 
q u e  n ã o  e n f o r c a  o  a n i m a l ,  m a s  c a u s a 
desconforto,  que o faz parar de puxar. Vale 
lembrar que esse equipamento não implica em 
maus-tratos ao animal se utilizado da forma 
correta.

Ÿ O uso de peitoral é mais indicado para cães que já 
estão habituados a caminhar ao lado de seu 
tutor.

Comportamento
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Pet Mix

Por : M.V. Msc. Erica Couto e
          M.V. Beatriz Maccari  
Foto: Equipe Tukan

Atenção aos primatasAtenção aos primatas



Essas doenças foram apenas algumas virais que 
citamos, existem mais, logo quando se opta por ter 
um primata como pet, deve-se realizar um manejo 
correto, evitar contato boca x boca (beijinhos) e 
dividir comida com ele. Não há protocolo de vacina 
indicada e autorizada no Brasil para este grupo de 
animais, apenas a prevenção que deve ser 
acompanhada por um médico veter inár io 
especializado em animais silvestres e exóticos. 
Cuidados em telar as janelas com tela mosquiteiro, 
também será benéfico para todos os moradores.

Devido à proximidade genética e anatômica, os 
primatas compartilham importantes semelhanças 
com seus parentes humanos, principalmente em 
relação à suscetibilidade às doenças infecciosas e 
comportamentais. Este é um aspecto importante a 
ser considerado nas relações com primatas 
mantidos em cativeiro, seja como pet ou para 
conservação ex-situ (fora do seu lugar de origem).

Todo animal deve sempre ser adquirido de um 
criadouro legalizado.  Uma vez que a criação de 
primatas como animais de estimação é possível no 
Brasil, desde que sejam animais provenientes de 
criadouros legalizados e venda autorizada pela 
Secretaria Ambiental do respectivo estado. É 
obrigatória a emissão da Nota Fiscal e do Certificado 
de Origem, documento que comprova a legalidade 
do espécime. Lembrando que a lista de animais com 
autorização para reprodução em cativeiro varia 
conforme o estado.

Dentre os cuidados importantes para manter 
um primata em sua casa, destaca-se a 
necessidade de um recinto adequado para o 

t a m a n h o  d o  i n d i v í d u o ,  c o m  b r i n q u e d o s , 
esconderijos, galhos, poleiros, plataformas em 
diversos níveis, como são animais muitos ativos e 
inteligentes, e precisam ter estímulo cognitivo 
constante, evitando o desenvolvimento de 
distúrbios comportamentais e agressividade. Além 
de uma boa dieta, indicada pelo médico veterinário 
especializado em animais silvestres e exóticos. É 
recomendável um treinador para manter o animal 
adestrado e manso, facilitando assim, o seu manejo.

As zoonoses, doenças transmitidas dos animais 
para os homens, e as antropozoonoses, que são 
doenças transmitidas dos homens para os animais, 
não são incomuns entre os primatas. Temos como 
exemplo o herpevírus simples (doença que 
apresenta lesões orais e genitais em humanos) que 
pode ser transmitido através de contato direto com 
saliva ou lesões cutâneas de pessoas infectadas 
para os macacos, outro exemplo é a raiva, que pode 
ser transmitida através da mordedura do macaco 
para o ser humano, já a febre amarela pode ser 
transmitida tanto para humanos, como para os 
macacos através da picada de um mosquito. O 
sarampo, que estamos em epidemia nesses últimos 
tempos no Brasil,  o macaco também pode 
desenvolver, através do contato com uma pessoa 
infectada ou recém-vacinada. Outro problema que 
temos é a febre de Mayaro, que é transmitida 
através de picada de mosquito também, e tem 
potencial zoonótico. 

Pet Mix
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Pet Tour

Lazer, cultura e arte



Nesta edição, reservamos para você alguns 
locais de cultura e lazer onde você e seu 
amiguinho peludo poderão ser divertir.

Todas as lojas da Livraria Cultura são petfriendly, 
além de receberem os amiguinhos de estimação, 
também disponibil izam um pote com água 
fresquinha para se manterem hidratados durante a 
visita. 

E para quem curte atividades físicas ao ar livre, do 
contato com áreas verdes, contemplar as aves 
cantando felizes entre uma árvore e outra, apreciar 
as flores que proporcionam um aroma especial, o 
Espaço CERET, localizado no Tatuapé, Zona Leste de 
São Paulo, conta com uma área total de 286 mil m², 

Quem gosta de um local tranquilo e é amante de 
uma boa leitura, vai uma dica super bacana!

Especificamente a Livraria Cultura do Conjunto 
Nacional da Avenida Paulista, em São Paulo, é a 
maior livraria da América Latina, com grande 
número de acervos e uma área de cerca de 4,5 mil 
metros quadrados, dedicados a oferecer uma ampla 

experiência cultural para mais de 10 mil pessoas que 
circulam por esse espaço todos os dias. Veja a bela 
mensagem que nos deixaram: “Entendemos que 
somos um ponto de encontro de amigos, de 
familiares e de gente que se gosta, portanto, é mais 
do que natural encontrar pets queridos em nossas 
instalações. Afinal, eles fazem a vida de nossos 
clientes e a nossa também, muito mais divertida.”, 
levem seus amiguinhos peludos e compartilhe essa 
dica com seus amigos e familiares.

pg 15
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que tem entrada exclusiva pelo portão 6. No CERET 
há adestramento gratuito para os cachorros, basta 
apenas se inscrever no local aos sábados a partir das 
10 horas. O espaço é cercado por grade para dar 
mais segurança aos visitantes. Você pode deixar seu 
cãozinho correr e brincar livremente pelo espaço. A 
Estrutura é bem segura, além disso, há torneiras 
com água limpa que foram instaladas no local para 
os pets se refrescarem depois de tanta brincadeira. 
Bancos também foram instalados no local para 
quem quiser dar uma relaxada e o mais interessante 
é que você pode se relacionar e trocar experiências 
com outros pais de pets.

Apaixonados pelos animais, acreditam que a relação 
pode ser mais eficaz com o apoio de tecnologia e 
integração com eles, o DogLab conta com uma 
grande área verde externa, além de um salão para 
aulas e palestras.

Outro local bem interessante, onde há uma mistura 
de lazer e aprendizado ao ar livre, tudo isso você 
pode ter em um único espaço, na região do Brooklin 
em São Paulo, o DogLab foi criado para o 
desenvolvimento de atividades relacionadas ao 

convívio com cães, lá acontecem palestras, cursos, 
workshops, aulas ou só pelo relacionamento 
mesmo, sabendo que os animais fazem parte da vida 
dos seres humanos, ou até mesmo aquele que ainda 
não possui um amigo peludo, é o momento para 
conviver com eles. 

Esse espaço permite que os animais circulem sem 
guia, vale a visita, nem que seja para comprar algo 
para comer no food truck e ver seu pet interagir com 
outros peludos.

Espero que tenham gostado dessas dicas! Pesquise 
na sua cidade, sempre há alguma atividade 
acontecendo pertinho de você e de seu amigo 
peludo também!

Pet Tour
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Essa eu não sabia!

Existem nos mares 129 espécies de mamíferos marinhos, entre eles a vaquita (Phocoena sinus), uma 
espécie de toninha conhecida também como marsuíno-do-golfo-da-califórnia, toninha-do-golfo, boto-
do-pacífico, panda-do-mar e cochito.

Esse lindo animal é originário do extremo norte do Golfo da Califórnia ou Mar de Cortez, um indivíduo adulto 
pode atingir 1,5m de comprimento e pesar 45kg, sua alimentação consiste em crustáceos, peixes pequenos, 
polvos e lulas. 

Será que perderemos mais essa batalha? Em pleno século 
XXI o homem agindo como um troglodita? 

Espero que os programas de conservação dessa espécie 
consigam mantê-las nos oceanos para que nossos netos e 
demais descendentes possam ver a beleza desse 
magnífico animal. 

 Por Wilson Salce

Os últimos suspiros

O motivo de tal calamidade é o de sempre, o 
homem sendo o maior predador e devastador do 
planeta. As vaquitas são capturadas pela pesca 
ilegal, por redes de arrasto que não fazem 
distinção do que é capturado por elas, e o tráfico 
de animais.

A vaquita é a menor entre todas as espécies de 
cetáceos, mamíferos marinhos, e a mais 
ameaçada de extinção, segundo a IUCN ela está 
classificada na Red List como CR (Critically 
Endangered – Criticamente Ameaçada), a 
informação constante por este órgão são de 
apenas 18 (dezoito) indivíduos adultos na 
natureza.

vaquita conhecida como panda-do-mar
 pelas manchas negras nos olhos
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Fonte:  Mar sem fim / IUCN Red List

Reprodução Internet

Foto: Greenpeace/Marcelo Otero
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Uma coçadinha
Saúde Animal

Por: M.V. Msc. Fagner de Moraes de Oliveira
 Foto: Reprodução Internet



Existem dezenas de dermatites e a diferença entre 
elas está no agente causador da doença. Elas podem 
se manifestar devido ao crescimento de uma 
bactéria e será chamada de Piodermatite. As 
Piodermatites podem ser primárias ou secundárias, 
as primárias normalmente estão relacionadas a 
queda de imunidade ou a pele ressecada por 
excesso de banhos, as secundárias acontecem 
depois de um evento principal, por exemplo, as 
alergias ou em feridas na pele devido a coceira 
excessiva.  

Dermatites podem ocorrer também por parasitas, 
como os ácaros, tecnicamente chamado de 
Escabiose e popularmente conhecida como Sarna. 
Existem diversas espécies de ácaros e cada um, gera 
um tipo de sarna diferente. Tem a sarna sarcópitica, 
uma sarna que pode ser transmitida para o ser 

humano, existe a sara demodécica, uma sarna de 
cães que tem como base da sua manifestação a 
deficiência genética que impede o cão a combater o 
parasita. Existe também a sarna otodécica, uma 
sarna que cresce no conduto auditivo e gera muita 
coceira, principalmente à noite.

E por último existem as dermatites alérgicas, a 
alergia é uma resposta exacerbada do sistema 
imunológico a uma substância ou molécula 
diferente no corpo do indivíduo. A alergias mais 
comuns são as alergias alimentares, alergias a saliva 
da pulga, alergia a grama e existe a dermatite 
atópica. Dermatite atópica é uma inflamação 
crônica da pele com base alérgica que não tem cura, 
e o animal pode adquirir múltiplas alergias durante a 
vida, que podem ser controladas e diminuir as crises 
durante a vida.

Existe também dermatites causadas por fungos que 
são as dermatofitoses que também podem ser 
primárias ou secundárias. As primárias ocorrem pela 
soma de uma brecha imunitária somada ao contato 
com outro indivíduo portador do fungo, como por 
exemplo, na Esporotricose e da infecção por 
Miscroporum sp. (Pano branco) e as secundárias 
ocorrem por um fungo oportunista chamado 
Malassezia sp. que vivem naturalmente na pele o 
nos pelos dos cães e gatos, ela se instala na pele 
após qualquer outra dermatite, como as alergias e 
as seborreias. 

O objetivo desse texto é demonstrar quão 
complexa é uma doença de pele, e que diversos 
diagnósticos podem ser feitos gerando um grande 
desafio ao veterinário. Muitos tutores acreditam 
que uma “olhadinha” no animal o veterinário vai 
saber tratar, tem que ser feito a consulta, exames, o 
tratamento e o acompanhamento para avaliar se o 
quadro do paciente melhora ou se deve ser trocado 
o tratamento. 

As doenças de pele são muito comuns na 
rotina de um consultório veterinário, e 
e s s a s  d o e n ç a s  s ã o  c h a m a d a s  d e 

Dermatites. As dermatites são todas as doenças que 
causam inflamação da pele gerando no paciente 
coceiras, vermelhidão, queda de pelo, pequenas 
“bolinhas” com acúmulo de líquido, pele ressecada, 
descamação da pele e mau cheiro. Mas não precisa 
ser tudo isso junto, apenas um desses sinais já pode 
configurar uma dermatite.
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ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.
ESSENCIAL PARA A SAÚDE 
DOS PETS!





Olha Wilson, sempre digo que minha sensibilidade é 
acima da média, em todos 
os aspetos. Até meus 18 
anos vivi em uma cidade-
zinha no interior do Para-
ná, chamada Alto do Para-
ná, que tem cerca de 15 mil 
habitantes. Aos 18 anos 
n o s  m u d a m o s  p a r a 
Paranavaí ,  que é uma 
cidade um pouco maior, 
com aproximadamente 70 
mil habitantes. Como fui 
cr iada nesse c l ima de 
interior, sempre tivemos o 
hábito de ter animais e 
pude conviver com bichos 
no quintal, tinham aqueles 
que chegavam e se instala-
vam em casa. Minha mãe 
sempre foi muito sensível 
com os animais, coisa que 
foi passada pelos meus 
avós, lembro-me de nosso 
quintal que era bem grande, e tinham árvores com 
muitos pássaros que se aninhavam ali, e sempre 
vinham crianças com estilingue e pediam para meu avô 
se podiam caçar passarinhos, que ficava louco e 
orientava as crianças para não fazer isso e deixar os 

animaizinhos viverem suas vidas. Então, desde muito 
criança aprendi a amar e respeitar os animais.

Verdade! Eu tinha 10 anos de 
idade, e tinha um vizinho 
que era um homem muito 
cruel e espancava animais. 
Um dia presenciei uma cena 
em que ele jogou um dálma-
ta no telhado, segurando o 
cachorro pelo couro e o 
arremessando para o telha-
do. Eu fiquei muito chocada 
com aquilo e quis brigar com 
ele, queria partir para cima 
dele, fiquei muito revoltada, 
chorei muito e fiz a maior 
revolução na rua para que 
todos ficassem contra esse 
cara. Eu dizia que a gente 
tinha que tirar o cachorro 
dele, me lembro bem disso, 
e a crueldade dele não era só 
com cães, eu o vi fazendo 

crueldade com cavalo, ele era um homem muito rude, 
muito xucro, um broncão que descontava suas 
frustrações deles nos animais, e ele era um homem 
forte e grande, e mesmo assim ele tinha essa covardia 
dentro dele, de se aproveitar dos indefesos, para 

Um trauma de infância que aflorou seu desejo em 
defender os animais?

Juliana, nos conte quando você descobriu seu amor 
pelos animais?

20

Capa

Uma causa justa
Por Wilson Salce

Em nossa conversa, a Juliana Camargo, apresentou os projetos que a AMPARA Animal desenvolve para 
contribuir no combate a toda forma de maus-tratos, assim como, as ações positivas que são realizadas 
abrangendo todas as faixas etárias e com ótimos resultados. Te convido a conhecer um pouco mais sobre esse 
maravilhoso trabalho, acompanhando essa entrevista.

A luta contra os maus-tratos aos animais é muito grande em todo o planeta, mas infelizmente eles 
continuam sendo alvos de diversas formas de crueldade e abuso. Ainda bem, que existem pessoas 
comprometidas nesse combate, assim como, a Juliana Camargo, Presidente da AMPARA Animal, que 

nos concedeu um pouquinho de seu tempo, para compartilhar conosco um pouco de sua luta.
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descontar essa raiva toda. Foi a partir daí, que me 
identifiquei com essa paixão e que poderia ser a voz 
dos animais.

Eu cresci com essa vontade de fazer a diferença na vida 
dos animais. Quando cheguei em São Paulo, comecei a 
ser voluntária de uma Ong, em Paraisópolis, que é 
Aliança Internacional do Animal, eles tinham um mini 
abrigo e uma clínica veterinária, que atendia animais 
resgatados, e tinham alguns animais disponíveis para 
adoção, onde eles organizam feira de adoção, e 
comecei a me familiarizar mais com a questão dos 
animais como uma ação social, que até então, era só 
uma relação de amor, um relação de querer proteger, 
cuidar, e quando conheci o trabalho da AILA, eu achei 
bacana, tive a oportunidade de aprender muito sobre 
proteção animal com a Marta Giraldis, que é a minha 
grande Guru. Tive uma ótima professora, tudo o que 
sei sobre proteção animal, aprendi com a Marta, foi 
ela quem me deu um norte.

Vocês iniciaram como abrigo?

No começo a gente achava que ia ser um terreno e 
encher de bicho, graças a Marta, minha Guru, que nos 
aconselhou e disse assim: “Jú, age preventivamente, 
vocês têm potencial de ser algo muito maior, do que 
ser um simples abrigo.” Embora o abrigo tenha muito 
valor, para se tocar o dia a dia de um abrigo é muito 
difícil, ela falou que precisávamos pensar na raiz do 
problema, e  fizemos uma conta que é muito fácil de 
entender, que é o seu tempo + o seu investimento, 
qual é o melhor resultado? É claro que os abrigos são 
importantes, mas a torneia precisa ser fechada, se 
você não trabalha com a prevenção, isso não vai 
mudar! Foi aí que definimos os nossos pilares em três, 
Conscientização através de projetos educativos que 

Como surgiu a AMPARA Animal?

Quando conheci a Cassiana Oliveira, eu já era muito 
amiga da Marcele Becker, nossa Vice-Presidente, nós 

apresentávamos um quadro de entrevistas na TV 
Record, sempre pegávamos uma Van para irmos à 
Barra Funda, durante esse percurso nós achávamos 
um monte de animais nas ruas, nossa vontade era de 
resgatar todos, em uma conversa com a Marcele, 
perguntei se não conseguiríamos um terreno, e no dia 
seguinte ela me ligou dizendo que tínhamos recebido 
a doação de um terreno. E nessa época, a Cassiana, a 
Marcele e eu, nos juntamos e divulgamos no Facebook 
para que as mulheres entrassem em contato, e 
começamos a pensar em um nome, o que foi a coisa 
mais engraçada do mundo. Durante um almoço, 
começamos a pensar em um nome legal, Associação 
de Mulheres, porque tem que ser mulher, afinal era um 
negócio gerido por mulheres, daí surgiu a sugestão: 
Associação de Mulheres Protetoras de Animais, aí 
ficou AMPA, uma falou AMPARO, eu disse que tinha 
que ser AMPARA, mas o que vamos fazer com o R e 
com o A? Então, liguei para um amigo de uma agência 
de publicidade,  e lhe disse: “Rafa não sei o que faço 
com o R e o A”, ele me pediu uns minutos, daqui a 
pouco ele liga e fala, Associação de Mulheres 
Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados, eu 
disse é perfeito, já liguei para a minha prima, Carol 
Patitucci, que é Designer, e foi ela que fez nosso logo 
que é um logo lindo que adoro, que é uma mulher 
protegendo, a enfim já dizia tudo, o logo combinando 
com a mensagem, foi quando começamos a dar início 
na AMPARA Animal.

Quando você começou a atuar como protetora de 
animais?

Capa
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dividimos para público infantil e adulto, Adoção, hoje 
nós fazemos a coordenação do Programa Adotar é 
Tudo de Bom em 11 estados do Brasil, com mais de 450 
abrigos cadastrados, e a Esterilização para controle 
populacional, a AMPARA atua em grandes mutirões 
de castração, temos a nossa unidade móvel de 
atendimento veterinário, oferecendo castrações 
gratuitas em comunidades carentes, temos parceirias 
com setor privado e recentemente também com a 
Prefeitura de São Paulo, e por exemplo, agora em 
setembro, nós vamos fazer uma grande ação de 
castração em Fernando de Noronha, vamos esterilizar 
todos os gatos da ilha, em Noronha existe a maior 
quantidade de gatos por habitante em ilha no mundo. 
Serão 30 pessoas envolvidas nesta ação.

Quanto tempo vocês pretendem ficar em Noronha?  

Um mês inteiro, e a ideia é que isso possa ser 
multiplicado, porque as ilhas do Brasil assim como 
q u a l q u e r  m u n i c í p i o ,  t ê m  u m  p r o b l e m a  d e 
superpopulação, normalmente de gatos nas ilhas, a 
gente contratou uma equipe especializada em 
captura, porque a parte mais difícil são os animais 
ferais, animais domesticados que se tornaram 
selvagens, que são inteligentíssimos e para fazer com 
que eles entrem na armadilha é um misancene, é uma 
complexidade para entendê-los, se eles já entraram 
uma vez na armadilhas não entram mais. Para isso 
temos um especialista que ele entende muito de 
comportamento felino e ele que será o grande mentor 
da ação. Paralelo a isso, temos uma equipe de 
cirurgiões veterinários e a equipe de sensibilização 
que vão para conscientizar a população, eles vão com 
um preconceito muito grande a respeito da castração, 
o pessoal é bem simples, eles acham que o 
animalzinho vai sofrer, que não é uma coisa boa para 
eles, então, tem todo um preparo, para que depois 
consigamos convencê-los a levar os animais para 
castrar. Essa é uma situação bem delicada, nesses 
pilares juntos, são eles que vão ajudar efetivamente os 
animais nas ruas, então a ideia são ações, que levem 
essa diminuição.

Quais os projetos e ações que a AMPARA realiza na 
conscientização da população?

Temos um  projeto incrível que é a menina dos nossos 
olhos, O Mundo Animal de Bibi, que a história de uma 
criança que fala com animais, um desenho animado, 
acabamos de conseguir através de leis de incentivo, 
um investimento para fazermos os doze episódios em 
formato digital que estará disponível para download. 
A Bibi, conta histórias de várias situações em que ela 
se depara com a exploração animal, com linguagem 
infantil, de forma lúdica, leve, ela trabalha essa 
relação de criança não ir em circo que tenha animais, 
shows aquáticos, como você cuidar do seu cãozinho 
em casa, a questão de pássaro na gaiola, são vários 
temas, que as crianças já podem ir assimilando, para 
termos lá na frente uma realidade mais positiva em 
relação a isso. Além dos episódios, terão livros e as 
peças de teatro itinerante que é pra trabalhar com 
crianças carentes, a ideia é ir nos CEUS do Estado de 
São Paulo, isso já está previsto, é uma grande ação. E 
para o público adulto temos as nossas exposições, a 
mais recente é a Sinta na Pele, que digo que marcou o 
amadurecimento na comunicação da AMPARA.

A AMPARA sempre trabalhou muito no amor, numa 
linguagem mais fofa, mais bonita, mais branda para 
influenciar as pessoas através do amor, mas eu acho 

Qual linguagem a AMPARA utiliza em suas 
campanhas?
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que tem gente que precisa de um choque de realidade, 
tem gente que vem pela dor, há quem precise desse 
incômodo, de uma mensagem mais indigesta, que 
leve a reflexão, e foi isso que o Sinta na Pele fez. 
Abordamos os 15 principais temas relacionados a 
exploração animal dentre os quais a AMPARA Animal 
defende, porque começamos com cães e gatos em 
2010 e em 2016 ampliamos o segmento para animais 
silvestres, então temos dois braços, que é a AMPARA 
com cães e gatos e a AMPARA com animais silvestres. 
Com animais silvestres a AMPARA trabalha mais como 
uma aceleradora de projetos, como nós não temos  
equipe fixa de biólogos ou estudiosos sobre alguma 
espécie, a AMPARA quis investir mesmo naquilo que 
ela é boa. Somos boas em realizar e colocar projetos 
em prática, então começamos visitar projetos 
relacionados a conservação, e o bem-estar de animais 
silvestres, e aqueles que a gente selecionou ou a gente 
fez uma campanha grande para captação e 
investimento, desde melhorias de recinto, do 
enriquecimento ambiental, até a devolução de 
animais para a natureza, que é um custo muito alto, 
fizemos uma parceria com os Amigos do Lobo da Serra 
da Canastra,  e fizemos a reintrodução com o lobo-
guará,  agora estamos trabalhando com onça-
pintada, onça-parda e a arara-azul, o projeto da arara-
azul é para reabilitação e reintrodução à vida livre, 
então é um leque, um universo de necessidades, 

embora tenhamos conseguido realizar muita coisa, 
temos a consciência o quanto a AMPARA desenvolveu 
em projetos significativos, entretanto, estamos muito 
aquém da necessidade.

Temos uma ameaça gigantesca em relação a nossa 
biodiversidade, então a gente teme muito do que está 
por vir. Eu digo que, trabalhamos em extremos 
opostos, com cães e gatos trabalhamos no controle 
populacional, com os animais silvestres é uma 
população que está desaparecendo, levando à 
extinção de diversas espécies, são indivíduos muitos 
complexos, e suas necessidades completamente 
distintas, que exige um investimento muito maior, tal 
qual, a grande complexidade dos projetos. Por 
envolver diversas questões, como a de grandes 
investimentos, contenção da perda de habitats, 
d o e n ç a s ,  c o m o  é  o  c a s o  d a s  a r a r a s - a z u i s , 
recentemente fomos  a uma palestra da Dra. Neiva 
Guedes, que é uma mulher maravilhosa e que 
conseguiu salvar a arara-azul da extinção, e ela falou 
que eles fizeram recentemente um levantamento da 
espécie para ver se eles tinham saído do risco de 
extinção, porque tem uma classificação, a espécie 
ainda se encontra ameaçada por causa de uma doença 
que eles ainda estão tentando detectar, se foi trazida 
por alguma espécie invasora. As aves estão 
apresentando herpes, e está levando à morte de 
centenas de indivíduos, por um lado estamos aqui se 
matando, se esforçando ao máximo para poder salvar 
e proteger os ninhos, fazer com que mais filhotes 
sobrevivam, e por outro lado existe uma ameaça que é 
o desequilíbrio, lutar contra isso é um grande desafio! 
Ainda há a luta contra a regulamentação da caça, veja 
só o que estamos tratando no Brasil! Tantos assuntos 
importantes, e estamos debatendo este tema que é 
injustificável.

Criamos nas redes sociais a plataforma Todos Contra a 
Caça e fizemos uma petição que foi extremamente 

Quais os desafios que a AMPARA enfrenta com os 
animais silvestres?

E como a AMPARA lida com essa situação de 
combate à caça?
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bem-sucedida, tivemos mais de 1 milhão de 
assinaturas e foi criado outro Projeto de Lei deste 
tema, que rebatemos com uma nova petição que 
passou de 750 mil assinaturas, então, é isso que tem 
segurado para que essa PL não seja votada, porque a 
pressão popular, que tem se mostrado indignada em 
relação a esse tema, que bom que a gente tem 
contado com essa força, eu digo as pessoas não tem 
ideia do poder que elas têm nas mãos, por mais que a 
gente tenha essa questão de governar com regras de 
cima para baixo, das leis que são instituídas, se o povo 
se unir e se manifestar, a gente consegue derrubar 
qualquer absurdo, qualquer regra imposta que não 
faça sentido, então até nisso fiz um curso Advocacy  
Políticas Públicas na FGV, essa sempre foi uma 
p r e o c u p a ç ã o  d a  A M P A R A ,  e m  t r a z e r  a 
profissionalização da proteção animal.

Como a  AMPARA tem contr ibuído com a 
profissionalização da proteção animal?

A AMPARA trouxe outro patamar para proteção 
animal, além da profissionalização em termos de 
números de funcionários, a profissionalização de 
c a m p a n h a s ,  d e  m o e d a  d e  t r o c a  c o m  o s 
patrocinadores, de prestação de contas, entre outras 
ações que foram importantes, fizeram com que as 
empresas, até as pessoas comuns, mudarem a forma 
de enxergar a proteção animal, que era vista um 
bando de loucos apaixonados e sem qualquer 
organização. E infelizmente eles estavam um pouco 
certos, porque era uma loucura! Ainda é uma loucura, 
estamos caminhando e construindo uma nova forma 
de atuar na causa. Realmente, nada mais somos do 
que pessoas apaixonadas, e trabalhamos para ajudar 
quem mete os pés pelas mãos, enche o fundo do 
quintal de bicho, muitas vezes não dão conta de 
cuidar, então os animais ficam em pior situação do que 
se estivessem na rua. A profissionalização da causa 
animal é muito importante não só para o protetor, 
mas principalmente aos animais.

Em edições anteriores mencionamos o risco trazido 
aos animais pelos acumuladores, como você 
enxerga isso? 

Olha Wilson, é uma linha tênue. Porque o que acaba 
acontecendo na própria comunidade, é que eles são 
identificados como pessoas que gostam de animais, 
o que os outros fazem? Abandonam, às vezes os 
jogam pelo muro, e eles como não conseguem dizer 
não, e amam demais,  não conseguem ter esse 
discernimento que é bom pra eles ou o que é bom 
para o animal, só pensam em protegê-los, tirá-los da 
rua e trazê-los pra dentro de casa. O que acaba 
criando uma bola de neve, e essas pessoas não têm 
nenhum tipo de ajuda, não recebem nenhum 
incentivo, ao contrário, elas têm uma vida 
Franciscana, uma situação muito difícil dos 
protetores no geral. E eu falo que em nenhuma 
outra causa as pessoas agem tanto por amor, dando 
do seu próprio alimento para dar para os animais, é 
uma coisa muito passional, é difícil, eu digo aqui na 
AMPARA que eu sou uma louca controlada, porque 
eu tenho um potencial imenso de ser acumuladora, 
sair pegando bicho, mas eu consegui que a razão 
falasse mais alto, para agir de forma estratégica. 
Tive que aprender lidar com a emoção, caso 
contrário, acabaríamos endividadas cheias de bicho 
sem conseguir fazer nada. Não é fácil!

Qual é o maior desafio que vocês têm como uma 
organização?

Sem dúvida nenhuma é a mudança de consciência nas 
pessoas, você conseguir mudar uma forma de 
pensamento da sociedade sobre um tema, suas 
atitudes, fazê-las entenderem que os animais são 
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Como a AMPARA tem trabalho para quebrar os 
preconceitos na adoção?  

Temos nos empenhado muito nessa questão, fizemos 
um calendário falando sobre isso, que abordava 
animais especiais, o preconceito causado pela 
sociedade aos humanos estende-se para o animais, 

A AMPARA é 100% mantida por empresas, o Brasil é um 
país que não tem a cultura de doar. E os bons pagam 
pelos maus. Infelizmente as pessoas não têm 
confiança, acho que nunca tiveram, não confiam em 
doar para organizações de uma forma geral. Existe um 
programa muito legal de incentivo a doação, o dia de 

doar, é um dia simbólico, que tenta incentivar o 
brasileiro a encontrar uma causa, para poder 
contribuir com ela. Seguimos essa linha estratégica 
porque como a nossa atuação é muito ampla, e a 
necessidade de captação é grande, focamos em 
e m p r e s a s ,  e  a p r e s e n t a m o s  u m a  s é r i e  d e 
contrapartidas, a AMPARA funciona como uma 
agência, a gente presta serviços para essas empresas, 
a AMPARA presta consultoria, faz a coordenação do 
Programa Adotar é Tudo de Bom, temos a expertise 
da proteção animal,  conseguimos nos organizar 
dessa forma, então, hoje estamos ocupando espaços, 
para  poder  abastecer  essas  empresas  com 
informações corretas, como por exemplo, não 
cometam o erro ao falar sobre adoção e colocarem a 
foto de um animal de raça.  Durante muito tempo 
relutamos ao envolvimento com dinheiro público, 
quando começamos a entender como funcionava o 
sistema, e que essas verbas existem e que elas vão 
parar na mão de alguém bom ou mau, eu entendi que 
as organizações da sociedade civil têm que se 
profissionalizar, a ponto de competir de igual pra igual 
com essas empresas, só que temos algo que essas 
empresas não têm, que é a nossa missão a nossa 
vocação, nós não visamos o lucro. Por exemplo, os 
mutirões de castrações, a AMPARA faz por missão, 
porque quer trabalhar com controle populacional, e a 
gente presa o bem-estar animal acima de qualquer 
coisa.  A ideia é fazer com que outros também possam 
se profissionalizar para ocupar esses espaços, 
precisamos de pessoas sérias e bem intencionadas, 
atuando nesses espaços, então tivemos esse insight 
há pouco tempo e começamos a nos envolver com 
Advocacy Políticas Públicas e a tomar conhecimento 
de como funciona essa máquina governamental de 
brechas que a gente poderia sim se beneficiar em prol 
d o s  a n i m a i s .  E s t a m o s  c a d a  v e z  m a i s  n o s 
especializando e profissionalizando para isso. 

seres de direito e merecem ter respeito. Claro que no 
dia a dia da organização, temos o desafio de ter que 
responder, de levar a mensagem, de lidar com 
denúncias muitos cruéis que recebemos diariamente, 
eu digo que todos da AMPARA ficam tudo com essa 
cara, com olheiras, porque ninguém dorme, fica tudo 
mundo numa tensão muito grande, a gente está 
criando um programa, inclusive aqui dentro, de 
revezamento das notícias que os funcionários 
recebem, têm pessoas que leem notícia ruim todos os 
dias, recebem os pedidos de ajuda, então vai ter que 
triar para ver qual a gente vai ajudar, é muito difícil 
você não conseguir dizer sim para todos. 

Vocês têm uma estrutura enorme, como a AMPARA 
se mantêm?
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No nosso site, www.ampara.org.br ,tem todas as 
informações para poder ajudar, desde de um 
voluntariado através de suas habilidades, suas 
expertises, e dedicação do seu tempo, até você poder 
ir ao evento de adoção, brincar o animalzinho, ou 
ajudar na adoção em si, até comprar um produto da 
AMPARA, apadrinhar um animal,  contribuir 
financeiramente, em nosso site tem tudinho para a 
pessoa poder escolher por aquilo que lhe for mais 
conveniente.

O Adocão já teve esse ano, por questões do momento 
econômico não estão sendo realizadas todos os anos 
como planejado, afinal, é um evento gigante, que 
acontece simultaneamente no Brasil todo. E necessita 
de um investimento bem alto, então tudo depende de 
como está comercialmente a empresa esperamos que 
tenha no próximo ano. O Carrefour veio com a mesma 
ideia depois que aconteceu com o caso Manchinha, foi 
um entendimento de que precisava mudar a política 
interna da empresa, fazer treinamento interno e de 
terceiros, e eles têm investido nisso pesado, é algo que 
veio somar de forma de fato e fortalecer a causa, 
tivemos medo de que fosse algo paliativo, que fosse só 
pra inglês ver, mas  as medidas adotadas de forma 
permanente.

Como você resume a AMPARA Animal?

Uau! Resumir a AMPARA... a AMPARA é tocada por um 
grande time que acima de qualquer coisa, preza o que 
é importante para os animais, o que é bom para os 
animais, a AMPARA é uma organização que  sonha 
alto, sonha grande, mas que não fica só no sonho, põe 
em prática. Aqui tudo mundo trabalha muito duro, é 
uma loucura, temos uma engrenagem que são as 
pessoas que trabalham aqui,  e que fazem todos esses 
projetos acontecerem, muito focadas, dedicadas, eu 
vejo a AMPARA como uma grande organização, que 
realiza e que coloca a mão na massa para fazer 
acontecer, a gente não fica só na ideia. 

E quem quiser ajudar a AMPARA como pode fazer?

por exemplo, um animal pretinho é o último a ser 
adotado, historicamente houve relatos de que o gato 
preto dá azar, que é associado a magia negra, sexta-
feira 13 e as coisas mais absurdas do mundo que é uma 
ignorância extrema! E o animal acaba pagando por 
isso. Animais com algum tipo de deficiência, animais 
adultos e idosos, sempre sofrem mais resistência na 
adoção, porque as pessoas sempre querem um 
filhote, então é mais difícil, idoso nem se fala, 
provavelmente ele vai passar vida inteira num abrigo. 
Adotar um animal adulto é um é um relacionamento 
maduro, como costumo dizer. Quem se abre pra 
adotar um animal adulto é muito mais bacana, por 
exemplo, um animal idoso é uma ótima companhia 
para idosos, e isso aconteceu com meu avô, ele e a 
Nina têm o mesmo ritmo, um começa acompanhar o 
outro, é coisa mais linda do mundo, eles almoçam e 
vão tirar um cochilinho deles após o almoço juntos, 
então ela adquiriu os hábitos dele e eles são 
companheiros, ela é a alegria da vida dele, é uma 
relação linda. Infelizmente, mais uma vez o humano 
tem muito preconceito e acaba colocando essas 
questões que na verdade não existem, e em nossas 
campanhas sempre abordamos essas questões para 
conscientizar a população de uma forma geral.

As campanhas da AMPARA são muito fortes, como 
vocês avaliam o impacto delas na sociedade?

Olha Wilson, vou citar nossa campanha que mais 
viralizou, a SOMOS TODOS VIRA-LATAS, foi incrível e 
falava que todos somos fruto de uma mistura grande 
mistura de raça, então por que querer um animal de 
raça pura? Onde o artista falava sua própria  mistura  e 
dizia “SOMOS VIRA-LATAS!”, a ideia era o incentivo de 
adoção de vira-latas, e a gente retomou essa 
campanha porque todo mundo adora, e é algo 
totalmente fácil de ser entendido, que cai a ficha e a 
pessoa fala, “caramba é mesmo né?” O brasileiro é 
muito misturado, e isso é o mais maravilhoso, que o 
torna único, então levamos a todos esses pontos 
positivos para plantar essa sementinha na cabeça das 
pessoas.

Como estão o planejamento dos eventos de 

adoção?
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Ao primeiro sinal de dor e febre procure o 
atendimento veterinário, às vezes a automedicação 
geram um problema maior que o a dor e a febre.

Os cães têm dificuldade de eliminar essa molécula e 
os gatos demoram muito para excretar, sinais de 
pode gerar coma e morte.

Mesmo assim, o grande vilão da automedicação no 
meu ponto de vista, é o Paracetamol. Sim! A 
automedicação com corticoides e antibióticos é 
muito prejudicial, e provavelmente você já ouviu 
falar sobre isso, se você não conhece os seus riscos 
fique atento às nossas redes sociais que teremos 
uma novidade para você.

Todos nós já ouvimos Dr. Drauzio Varella 
falando sobre os riscos da automedicação, 
lendo isso você consegue ouvir a voz dele em 

sua cabeça. Na veterinária os problemas são os 
mesmos, ou ainda pior, já que os fármacos podem 
ter ações completamente diferentes em cada 
espécie.

O grande per igo do Paracetamol  é  o  uso 

indiscriminado das pessoas devido a sua fama de 
analgésico muito seguro, sendo de eleição para 
gestantes e pessoas com alterações hepáticas. No 
caso intoxicação nos animais são línguas e gengivas 
azuladas, salivação e vômitos isso nas primeiras 4 
horas, pode acontecer também depressão, falta de 
apetite, e inchaço da face e em casos mais graves dos 
cães ele não é tão seguro assim e para os gatos ele é 
um veneno!
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Vivendo em Condomínio

Não foi daqui!
Por Wilson Salce
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Essa mudança traz uma série de impactos ao novo 
morador, uma vez, que este estava acostumado a 
ter uma rotina completamente diferente a de um 
condomínio, tal como, ao chegar das compras, 
adentrar diretamente em sua unidade, sem a 
necessidade de usar o elevador, e acredite, 

A cada são lançados mais empreendimentos 
residenciais no formato de condomínios, 
sejam, horizontais,  verticais,  rurais, 

incluindo até mesmo, os industr ia is .  Essa 
modalidade construtiva é a mais realizada pelas 
construtoras por diversas razões, seja na redução de 
custo da obra, aproveitamento do terreno, maior 
lucratividade, entre tantas outras que se tornam 
atraentes ao construtor e seus investidores. De 
outro lado temos o comprador, que busca 
segurança, conforto, comodidade, praticidade e 
melhor qualidade de vida.

Com a procura de maior segurança para as famílias, 
muitas pessoas têm trocado as casas de bairro, para 
morarem em condomínios, seja em grandes centros 
ou no interior.  

O mercado condominial no Brasil está em plena 
expansão, mesmo com a retração do mercado, o 
que fez com que a venda de unidades tenha sofrido 
uma queda brusca e consequentemente, trazendo 
retração ao mercado da construção civil, ainda são 
visíveis novos loteamentos sendo lançados, torres 
de prédios sendo erguidas, enfim, é um segmento 
que não cessa.

Tal modalidade habitacional é tão eficiente que 
segundo o SECOVI (Sindicato da Habitação), o Brasil 
possui mais de 180mil condomínios. A capital 
paulistana detém mais de 24.360 condomínios de 
a c o r d o  c o m  a  A A B I C  ( A s s o c i a ç ã o  d a s 
Administradoras de Bens Imóveis), esses dados são 
de 2015, quando foi realizado o CENSO.
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necessidade de usar o elevador, e acredite, 
“segurar” o elevador parado no andar, gera 
inúmeras reclamações, além de intervir na rotina 
dos outros condôminos. 

Assim como o exemplo mencionado acima, o novo 
morador, deverá se adaptar a essa nova rotina, o 
que não é de forma alguma pejorativa, ou tenha 
qualquer demérito, fazendo do condomínio o 
“grande vilão”, onde não se pode nada. É 
importante que ao ingressar em um condomínio que 
esteja ativo, o interessado em se mudar, antes de 
qualquer coisa, procure o corpo diretivo do 
condomínio e converse abertamente sobre os 
regulamentos, para evitar quaisquer transtornos 
futuros. 

Sabe qual a razão de todo esse preâmbulo? Para te 
contar um fato que aconteceu há pouco tempo, com 
um novo inquilino de um determinado condomínio, 
que anteriormente não convivia em coletividade. Já 
pode imaginar, né?

É importantíssimo conhecer o local que se vai 
estabelecer moradia, antes de fechar negócio você 
não dá uma volta pela vizinhança? Não vai à padaria 
tomar aquele cafezinho despretensioso? Não 
procura e pesquisa o comércio próximo? Então 
porque não procura os vizinhos e o síndico para 
saber da realidade, além do que o corretor de 
imóveis está lhe apresentando?

Volto a dizer que o condomínio não é uma prisão, 
mas sim, uma cidade com suas próprias regras, que 

Parece meio óbvio falar sobre esse assunto, mas, 
infelizmente são raríssimas pessoas que fazem isso. 
Estimo que menos de 5% dos interessados agendam 
uma reunião com o síndico e conselho do 

condomínio que pretende morar. Essa estimativa é 
baseada nas conversas que tenho com síndicos 
moradores e profissionais.
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estão sujeitas às Leis Federais, Estaduais e 
Municipais. Entretanto, os condôminos devem 
seguir as determinações aprovadas em Assembleia 
Geral, Estatuto e Regimento Interno, desde que 
estes não infr injam nenhuma às leis  ou a 
Constituição Federal. Mas, isso fica para um próximo 
assunto.

O fato é que esse novo morador, por não estar 
habituado à rotina de um condomínio, manteve seus 
hábitos de costume, entre outras questões, 
trafegava com seu veículo acima da velocidade 
permitida, ouvia música logo ao acordar, em volume 
muito acima ao permitido, neste caso vale lembrar, 
que algumas cidades tais como São Paulo, possuem 
o PSIU (Programa de Silencio Urbano), que 
determinam em zonas residenciais o limite de ruído 
permitido em 50 decibéis, o equivalente a um choro 
de bebê, entre 7h e 22h. Das 22h às 7h o limite cai 
para 45 decibéis.

Então, informamos para que o condômino 
Esse hábito se repetiu por vários dias consecutivos, 
além de alguns dias depois, trazerem um cachorro 

para sua unidade, que por estranhar o local, latiu 
compulsivamente ao longo do dia, sendo que o 
locatário, estava ausente da unidade.

Agora vem a complicação... Nesse interim, um 
condômino de outra unidade, também recebeu um 
cachorrinho novo, que por um curto espaço de 
tempo, latiu e chorou, mas logo foi controlado por 
seu tutor.

Alguns moradores, fizeram reclamação ao síndico, 
que emitiu uma notificação de advertência à 
unidade errada, ou seja, enviou a reclamação dos 
latidos para a unidade que resolveu o problema com 
seu novo pet no mesmo dia. Enquanto a unidade 
causadora dos transtornos, não foi notificada.

Essa atitude arbitrária do síndico trouxe um enorme 
desconforto à unidade notificada, que sem saber o 
que fazer, entrou em contato com a redação de 
nossa revista e pediu ajuda.

pg 37

Vivendo em Condomínio

Reprodução da Internet

Edição 17



levantasse elementos que comprovassem sua 
inocência e que apresentasse sua defesa ao síndico, 
ao corpo diretivo e à administradora de seu 
condomínio, solicitando a baixa da advertência e 
uma retratação.

Ÿ Tenha plena ciência que o fato ocorrido, infringe 
os regulamentos do condomínio;

Lembre-se que seu melhor amigo é o bom-senso, 
use-o sem moderação! O emprego em seu cotidiano, 
poderá lhe poupar muita dor de cabeça, e lhe 
renderá muitas noites de sono bem dormidas. 

Ÿ Junte elementos que comprovem a infração e o 
infrator;

Ÿ Procure outros condôminos que estejam 
incomodados com o fato e relatem o fato em 
conjunto;

O corpo diretivo também deve estar atento, e é sua 
obrigação, investigar o fato antes de aplicar 
quaisquer sanções. 

Outro fator a que se deve estar atento, é o ato de 
fazer acusações infundadas, que podem lhe render 
não apenas transtornos interpessoais, assim como, 
complicações jurídicas. Então, antes de sair 
reclamando de tudo e todos, tenha certeza do que 
vai falar e quem será atingido. Reclamar apenas por 
não gostar de uma determinada pessoa ou animal, 
como é comum, não é a forma ideal de solucionar 
uma questão mal resolvida.

O que foi feito tanto pelo condômino, quanto pela 
gestão do condomínio. E a advertência foi 
encaminhada a unidade devida. Imagine você, 
receber uma advertência com prazo para regularizar 
uma situação que não é causada pela sua unidade, 
isso é desconcertante e constrangedor. Vemos aqui, 
que alguns problemas que poderiam ser evitados, se 
alguns cuidados tivessem sido adotados, por tanto, 
atente-se a:

Ÿ Antes de realizar qualquer reclamação referente 
a uma pessoa ou unidade, tenha certeza dos 
fatos e da unidade ou pessoa reclamada;
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Ter cachorro já é bom, ter dois foi a melhor decisão 
da vida! Nossa familinha está completa e a alegria 
transborda diariamente. 

Luke Skywalker, 11 kg de puro músculo e Pingo 
Luz de Neon, 1,2 kg de muita coragem. Irmãos 
improváveis, mas, inseparáveis desde o 

primeiro encontro!

Luke chegou em nossas vidas em 2017 com uma 
missão: tirar o trauma de cães que meu marido 
possuía, decorrente das inúmeras mordidas (mais 
de nove vezes) que levou na infância. Após quinze 
anos de casados e muita insistência de minha parte e 
ele chegou, um pequeno pastor-de-shetland, vindo 
de São Paulo para Recife, amor a primeira vista e 
cura total de meu esposo, que hoje não teme 
cachorro algum e faz carinho em todos.

Pingo veio como um presente para Luke em 2018, 
pois eu ficava preocupada com sua solidão em casa 
quando saíamos para o trabalho. Escolhemos um 
chiuhauhua para poder sair com os dois com mais 
facilidade e para não ser uma ameaça ao reinado de 
Luke, eles se deram bem desde o primeiro olhar e se 
amam, e perturbam  o tempo todo! Solidão e tédio 
nunca mais fizeram morada nesta casa.

Destaque do Mês
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Planeta Selvagem

Por Richard Rasmussen
Foto: Marcio Lisa / Txai Studios

A rara
sucuri pintada
A rara
sucuri pintada



Edelcio Muscat, o biólogo e fotógrafo que nos 
acompanhou nesta edição, gritou no meio 
daquela confusão que tinha visto uma 

serpente, uma sucuri. Bom demais pra ser verdade. 
E era. Edelcio, meu professor durante anos de 
zoológico, é o cara que ensinou grande parte do que 
conheço a respeito de manejo e biologia de répteis. 
Foi para ele que a serpente se mostrou. Uma sucuri 
de certa forma pequena. Tinha um metro de 
comprimento e a grossura de um cano de três 
polegadas. Se locomovia a poucos metros de onde 
passaram os cavalos. Qualquer achado animal pra 
mim é motivo de festa. Não importa se eu já tenha 
gravado duzentas vezes uma caranguejeira, uma 
jiboia ou uma sucuri... É festa. Eu sou louco pelo que 
faço e o dia que deixar de ficar feliz com um 
encontro é hora de parar. Fico feliz e pronto. Mas 
aquela sucurizinha era mais do que simplesmente 
uma sucurizinha. Existem três espécies de sucuris 
que ocorrem no Brasil: a verde, ou Eunectes murinus, 
que é a maior de todas, um animal pode passar dos 
nove metros de comprimento e que ocorre 
praticamente em todo Brasil. A amarela, o Eunectes 
notaeus, uma serpente que chega a uns seis metros 
ocorre no Brasil Central, especialmente na região do 
Pantanal. E, finalmente, temos a mais rara, em 
função da ocorrência mais restrita, no extremo 
norte brasi leiro,  a Eunectes dechauenseei , 
justamente o bicho que havíamos encontrado. Foi 
meu primeiro encontro natural com este raro 
animal. E isso fez meu dia mais feliz ainda. Sou uma 
pessoa privilegiada em diversos aspectos, um deles 
pela oportunidade do trabalho que realizo e outro 
pelos presentes que recebo, sempre que saio para 
viajar. Como meu programa exige um ritmo 
diferenciado, ou seja, muitos encontros animais, sei 

que determinadas equipes se esforçam durante 
meses, às vezes, para conseguir imagens que temos 
sorte de conseguir em uma semana, às vezes, em 
alguns dias. 

Marajó foi isso. Um lugar desconhecido pelos 
brasileiros, esquecido, mas que abriga tesouros 
culturais, uma fauna diferenciada e paisagens únicas 
e espetaculares. Marajó rendeu um belo  programa 
para o SBT. Tenho planos de voltar em breve, desta 
vez para o National Geographic Channel. Me 
aguarde, Marajó!
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Venha desfrutar de paisagens únicas
Conhecer novas culturas

Aprimorar seus conhecimentos
E trazer muitas fotos como lembrança

www.photosafari.com.br info@marciolisa.com

Confira os póximos destinos!



Pet News

PETSA 2019

Por Wilson Salce

Foto: Wilson Salce



Estivemos presentes na cobertura deste tão 
importante evento, que visa conectar compradores 
e vendedores em um único lugar e proporcionar 
aprimoramento profissional aos visitantes que se 
inscreveram nas mais variadas palestras, ou quem 
pode assistir livremente as palestras no espaço Talk 

PET, que somados aos Pet Desenvolve e o Pet 
Comportamento, promoveram quase 35 horas de 
conteúdo, com mais de 2.600 participantes. Entre os dia 21 e 23 de agosto, aconteceu a 

maior feira da América Latina do segmento 
PET, a , um PET South America e PET VET

evento que recebeu mais de 27.600 pessoas, que 
atuam neste mercado tão importante para a 
economia brasileira, já que este, é o mercado que 
mais cresce ano após ano.

Entre os palestrantes estiveram presentes, Adriana 
Goes Fundadora e Médica veterinária da Valor Pet 
Consultoria, Alexandre Rossi Fundador da Cão 
Cidadão, Cleber Santos Adestrador e Especialista em 
C o m p o r t a m e n t o  A n i m a l  e  F u n d a d o r  d a 
ComportPet, Felipe Weber Assessor Técnico da 
Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia, Kaká 
Cerutti Gestora de Marketing e Comunicação 
Institucional da Empóriopet®, entre diversos outros, 
que contribuíram compartilhando suas expertises 
com o público presente.

Pet News
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Pet News

Com propriedade, digo, que esta foi a melhor edição 
de todas as PETSA que visitamos. Havia muitas 
novidades em produtos, empresas, e não é por 
menos. Segundo o gerente de eventos, Guilherme 
Martinez, afirma que a planta da feira cresceu 40% 
em comparação a 2018. Nesta edição do evento 
foram quase 30 mil m² de espaço ocupados por mais 
de 350 marcas, nos dois eventos, PETSA e PET VET. 
“Tínhamos novos expositores, produtos modernos 
e serviços diferenciados. Estamos muito felizes de 
ter superado o número de visitantes também”, 
explica.

A PETSA ainda contou com a participação de 
celebridades que abrilhantaram ainda mais o 
evento, estiveram presentes Ana Hickmann, Richard 
Rasmussen, Celso Portiolli, entre outros.Além de tudo isso, ainda houve também o 

MasterGroom, a maior competição de Groomers da 
A m é r i c a  L a t i n a ,  c o m  a  p a r t i c i p a ç ã o  d e 
aproximadamente 700 competidores em mais de 30 
categorias, em que algumas delas estavam valendo 
pontos para o campeonato mundial. A apresentação 
foi um show à parte, como sempre, William 
Galharde, esbanjando seu carisma e bom humor na 
apresentação de cada bateria. O evento foi 
transmitido ao vivo, tanto para a internet quanto 
para algumas emissoras de TV.

MasterGroom - A maior competição de groomers da América Latina
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Pet News

A Adimax, trouxe novidades para os pets, lançando 
as linhas freshmeaat, da Fórmula Natural, com 
c a r n e s  f r e s c a s ,  c o m  m e n o r  p r o c e s s o  d e 
manipulação que proporcionam fontes de proteínas 
mais seguras e maior qualidade do alimento, assim 
como essa linha é Grain Free, ou seja, não utiliza 
grãos, que são usados amido de batata, madioca, 
féculas de farinha de mandioca, batada-doce, 
extratos de maça, manga, substituindo o milho, soja, 
arroz e outros grãos, o que o torna um alimento de 
excelente qualidade e balanceamento ideal para 
suprir  todas as necessidades alimentares dos pets, 
tanto de cães e gatos. Em conversa, com o Rene 
Rodrigues, Instrutor de Capacitação e Treinamentos 
Técnicos da Adimax, que nos passou todas as 
informações sobre a importância de uma boa                   
alimentação para os pets, ele afirma 

que a linha Fórmula Natural proporciona maior 
absorção dos nutrientes encontrados nos alimentos 
pelos animais, que consequentemente resultam na 
mimização do volume e odor das fezes, mantendo-
as mais firmes facilitando a limpeza do local.

Os animais recebendo alimentos de boa qualidade 
dispensa a suplementação com frutas, legumes ou 
carnes em sua alimentação, complementa, Rene.

Fornecer alimentos Super Premium oferece uma 
grande diferença para a vida dos animais, 
proporcionando maior longevidade aos animais, 
prevenção de doenças, evita o desgaste natural das 
articulações, que afetam por exemplo, os goldens 
terriers, labradores, tekel, entre outras raças.

Nathalia Carlone e sua doguinha
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A PetSociety, esteve presente com lançamentos 
imperdíveis em todas as suas linhas, os destaques foram 
a Quarta Tentação, Poder, com um Kit Especial de 
Hidratação, os Tapetes Higiênicos da linha Beeps, que 
proporcionam máxima absorção e que fica sequinho em 
pouco tempo, além de sua embalagem compacta, que 
facilita a vida do tutor no armazenamento do produto 
em sua residência.

www.petsociety.com.br

A CATMYPET também esteve presente na PETSA 2019 
apresentando produtos fantásticos para os felinos, 
sempre com soluções inteligentes e eficientes, que 
proporcionam muita interação e enriquecimento 
ambiental aos felinos.

www.catmypet.com

www.tksdog.com.br

A TKS DOG estava com um stand maravilhoso repleto de 
novidades, um look mais bonito que o outro, além das 
mochilinhas para os pets e seus papais, sairem 
combinando, afinal, essa tendência já faz parte da rotina 
de muitos tutores apaixonados por seus pets.

Parabéns a todos os envolvidos que fizeram desta edição da PETSA a melhor de todos os tempos, esperamos 
você na PETSA 2020, até lá!
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Atendimento domiciliar em Curitiba e região metropolitana
Consulta Clínico Geral
Vacinas
Castração
Profilaxia dentária
Consultorias e treinamentos para 
tutores e funcionários de Pet Shop
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https://petsworldblog.wixsite.com/bemestaranimal

blog.petsworld@gmail.com @blogpetsworld

Fagner de Moraes de Oliveira 
Médico Veterinário

CRMV-PR 10.939 @
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Aquarismo

Chegaram os bebês!

Água doce

Por Marcio Castilho Lopes - Aquariofilista
Foto: Reprodução da Internet



De forma geral, papais e filhotes precisam estar em 
água de temperatura agradável (24 graus pelo 
menos), estarem bem alimentados e nesse aspecto, 

estamos falando de quantidade e qualidade, 
principalmente essa última.

Ÿ Eles são omnívoros, então se certifique de 
fornecer rações de qualidade, várias vezes ao dia 
e em pequenas quantidades, alimentos vivos são 
bem-vindos também e para as fêmeas, procure 
durante a gestação alimentá-las junto com 
vitaminas;

Já que a temperatura da água precisa estar 
controlada, os cuidados na hora da TPA em equalizar 
temperatura da nova água são muito importantes. 
Plantinhas de superfície também podem ajudar 
bastante tanto como esconderijos como para 
amenizar iluminação, caso essa seja forte.

Existem diversos tipos de rações para essa família de 
peixes (Ciprinodontídeos), dê preferência para as 
que possuem matéria prima de qualidade, tanto 
para o melhor desenvolvimento dos peixes como 
também para não sujar tanto a água, já que em 
p e r í o d o s  d e  p r o c r i a ç ã o  a s  r a ç õ e s  s e r ã o 
administradas várias vezes ao dia.

Amigos vamos falar de um assunto legal, os 
peixinhos que nascem dentro do aquário.

Alguns cuidados podem ser tomados:

Ÿ Se for deixar diretamente no aquário, se 
certifique que haja esconderijos com plantas 
densas, cascalhos de tamanho médio a grosso no 
fundo, enfeites, etc.

Uma das coisas mais graciosas dentro do hobby é 
justamente quando alguns casais de peixes se 
procriam. Isso é muito comum e peixes como 
molinesias, espada e guppys são os campeões de 
reprodução nos aquários.

Vamos falar dos lebistes que além de suas cores e 
beleza caudal são os mais procurados pelos 
aquaristas iniciantes.

Os machos são menores que as fêmeas, sendo que 
essas alcançam 6,5cm, mas já procriam com 2,5cm. 
Os ovos são fertilizados dentro da barriga da fêmea e 
os filhotes já saem nadando de dentro dela, e fazem 
a festa da criançada e claro dos adultos também.

Ÿ Separar a fêmea em “maternidades”, podem ser 
facilmente achadas em loja de aquários, assim os 
filhotes ficam isolados da mamãe, isso porque 
geralmente podem ser predados por ela.

O sistema de filtragem de qualidade é bem-vindo, 
afinal, novas vindas estão surgindo, alimentação 
bem reforçada. Se certifique que as saídas de água 
sejam protegidas com esponjas para não sugarem os 
alevinos.

Espero que tenha gostado das dicas e até a próxima! 
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Aquarismo

No balanço do mar
Por Marcio Castilho Lopes - Aquariofilista

Marinho

Foto: Reprodução da Internet



Oxigenação – A circulação adequada em um aquário 
marinho vai permitir que haja uma troca de gases 
com o ambiente, como é sabido devido a presença 
de sal na água existe uma maior dificuldade em se 
manter a oxigenação, com isso, bombas de 
circulação adequadas vão permitir que essa troca 
gasosa exista e traga seus benefícios, que não são 
poucos, afinal, além de peixes, invertebrados e 
corais, as bactérias precisam de oxigenação para o 
ciclo do nitrogênio.

Amigo aquarista, uma das perguntas mais 
frequentes que nos fazem é: Por que ter 
bomba de circulação dentro do aquário? A 

reposta é bem simples, são por vários fatores, vamos 
lá!

Alimentação – Para uma determinada gama de 
corais a circulação se faz importante, transportam 
nutrientes para eles, é o caso do plâncton que tem 
movimento muito reduzido e dessa forma são 
levados até aos pólipos dos corais. Já para com 
alguns peixes menos ativos, a circulação conduz 
rações até eles e têm outros que gostam de se 
“aventurar” e caçar as rações flutuando na 
circulação d'água.

Cianobactérias – Muitos chamam de “alga ciano”, 
que são na verdade bactérias que surgem no aquário 
por alguns fatores, a circulação inadequada é a que 
mais favorece seu surgimento.

Existem diversos tipos de circulação que os 
aquaristas utilizam, uma comumente utilizada é a 
pulsante ou modo onda que também traz uma 
beleza nos movimentos de corais.

A intensidade da circulação deve ser observada, 
alguns corais podem não gostar, por isso, dê 
preferência para bombas controláveis, que no 
mercado existem diversas opções, de um simples 
controle de fluxo, controle total dos movimentos e 

até controláveis por smartphones.

Ter controle da circulação é importante por fatores 
que vão além de ver o lindo movimento da água, em 
algumas ocasiões após uma TPA, reduzir em 
momentos que se colocam rações para que os 
organismos se alimentem, mas que as rações ficam 
no display ao invés de serem sugadas para o filtro.

Uma curiosidade que muitos deixam passar é que 
quando mexemos nas posições dos corais, rochas e 
outros,  dentro do aquário ou até mesmo o 
crescimento de alguns corais podem obstruir a 
passagem da circulação, então esteja atento ao 
posicionamento das bombas,  intensidade, 
movimentos e até mesmo avalie a necessidade de 
colocar mais de uma bomba para manter em níveis 
desejados.

Atenção a circulação amigo e até a próxima!

Aquarismo
Marinho
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