
Yara e sua turminha
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A Revista Pet Plus não para de lhe trazer novidades, nessa edição temos colunistas novos! E temos o 
privilégio de poder dividir com você mais conhecimento, novas técnicas, conceitos, patologias, 
curiosidades e também difundir educação, isso mesmo, um dos principais intuitos da Revista Pet Plus, é 

contribuir com a educação para quem já tem ou pensa em abrir um espaço em sua vida para um animalzinho.

Com esse propósito temos matérias muito bem elaboradas para poder lhe ajudar em seu dia a dia com seu pet, 
trazendo conteúdos sobre saúde, comportamento, convivência, entretenimento e não podíamos deixar de fora 
os dog models, tivemos o prazer de conhecer e entrevista a Yara Takara que tem 5 cãezinhos que já atuam nesse 
mercado e ela dá algumas dicas importantes para você que pensa em tornar seu animalzinho em pet model.

São 40 páginas de muita informação.

Boa Leitura!
Wilson Salce
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20
Capa

38 Aquarismo
Madeira no aquário, pode?



Expediente

pg 4 Edição 05

Revista Pet Plus

Edição 05 - Ano II 

Ágape Publicações LTDA - ME
CNPJ: 18.983.745/0001-83
Avenida Pedro Américo, 1383 cj 18 
Vila Homero Thon - Santo André - SP
CEP 09110-560

                   www.revistapetplus.com.br

       @revistapetplus

  
       @revistapetplus

        @revistapetplus

  
                     revistapetplus

Veículo - Revista Digital

Periodicidade - Mensal

Distribuição - Gratuita

Proibida a reprodução total ou parcial desta publicação 
sem prévia autorização por escrito de seus editores.
As matérias assinadas são de inteira responsabilidade 
do técnico ou consultor. 

O conteúdo dos anúncios publicitários são de inteira 
responsabilidade das empresas anunciantes.

Diretor Executivo - Wilson Salce 

Comunicação e Marketing - Flávia Salce

Capa - Yara Takara
Animais: Crystal, Yuri, Vicky, Bellynha e Joy

Foto - Wilson Salce

Jornalista Responsável 
Wilson Salce - Mtb 75137/SP

Consultores: 

Richard Rasmussen - Planeta Selvagem
Dra. Camila Isoyama - Saúde Animal e Dicas Vet

Dra. Lucila Pozzi Catalan - Pet Mix
 Guilherme Garrido - Comportamento

Canais de Atendimento
11-2537-7316

Dúvidas e  assuntos gerais
 contato@revistapetplus.com.br

Anunciantes
 anuncie@revistapetplus.com.br

Pautas
redacao@revistapetplus.com.br

Promoções
promo@revistapetplus.com.br

PetR
ev

is
taPet





3 coisas que precisa saber

Por: Guilherme Garrido
Foto: Divulgação 

Comportamento

Antes de ter um animal

Comportamento



Ter um pet em casa é o desejo de muitas famílias, no 
entanto, apesar de toda ansiedade e euforia, essa 
não deve ser uma decisão repentina. 

Afinal, assim como nós, eles também possuem uma 
série de necessidades a serem atendidas. 

Tempo e disponibilidade

É importante que antes da 
entrada do animal em sua 
família, analise e reflita se em 
sua rotina atual, haverá 
espaço para um pet. Lembre-
se, que disponibilizar tempo 
para o novo membro da casa, 
vai muito além de dar aquela 
voltinha diária no quarteirão. 

É necessário disponibilidade 
para garantir: alimentação, 
hidratação, higiene, limpeza, 
atividade física, atividade 
mental, carinho, amor e 
educação. 

Questão financeira

Este é um ponto extremamente importante e que 
deve ser levado em consideração na hora de decidir 
ter um animal de estimação. Se você lembrou 
apenas da ração, aqui vai uma série de outros gastos 
com os quais precisa se preparar: gastos médicos 
(veterinário, vacinas, consultas, remédios e 
possíveis procedimentos como a castração), 

acessórios (guia, comedouros/bebedouros, gaiolas, 
camas, entre outros), brinquedos educativos e 
recreativos, além de serviços que podem otimizar 
sua rotina e auxiliar no processo de criação 
(adestramento/consultoria comportamental, pet 
sitter, daycare, dogwalker). 

Comunicação e educação

Tenha em mente que o 
p r o c e s s o  d e  e d u c a ç ã o 
começa muito antes da 
chegada do animal no lar. 
Para receber esse novo 
membro é fundamental o 
planejamento da nova rotina 
(curto médio e longo prazo), 
possíveis adaptações na casa 
e conhecimento básico sobre 
o pet, suas necessidades e 
formas de comunicação. A 
e d u c a ç ã o  a c o n t e c e  d e 
maneira gradativa e deve ser 
sempre baseada no reforço 
positivo, a linha de trabalho         
- embasada cientificamente - 
q u e  p r o p i c i a  m e l h o r 

comunicação, bem-estar e qualidade de vida entre 
os pets e seus tutores.

Esses são os quesitos básicos a serem preenchidos 
na hora de escolher um pet. Tenha consciência e 
responsabilidade em avaliar se cabe um novo 
membro no seu dia a dia.   

Guilherme Garrido 
é adestrador especializado em reforço positivo

Comportamento
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Pet Mix

Bola de pelos em coelhos?

Por : Dra. Lucila Pozzi Catalan
Foto: Divulgação



Os coelhos têm ganhado espaço nos lares 
brasileiros como animal de companhia, seja 
por sua graciosa aparência ou facilidade de 

criação, muitas pessoas desenvolvem fortes laços 
afetivos com esses orelhudos.  Porém, o coelho tem 
necessidades e cuidados específicos, como uma 
alimentação adequada rica em fibras, espaço para 
se exercitar, escovação frequente dos pelos e 
companhia. 

O feno é o principal componente da dieta de um 
coelho, por suprir a fonte de fibras necessárias, 
aux i l iar  no  bom func ionamento do trato 
gastrointestinal e ajudar no desgaste dos dentes. 
Além do feno, a alimentação também deve ser 
composta por verduras e ração específica para a 
espécie e de boa qualidade.

A ausência de fibras na alimentação diária dos 
coelhos pode causar uma das disfunções mais 
comuns que acometem estes animais nesta época 
do ano, o tricobenzoar, chamado popularmente de 
“bola de pelo no estômago”. Os coelhos fazem 
troca de pêlos duas vezes ao ano, na primavera e no 

outono, sendo está a mais intensa. Coelhos realizam 
sua higiene se lambendo, o que faz com que ingiram 
uma grande quantidade de pelos nesses períodos e, 
por conta de sua anatomia não consegue vomitar, 
resultando no acúmulo de pelos no estômago. A 
fermentação gerada após este acúmulo e a 
diminuição da motilidade gastrointestinal faz com 
que se formem gases, o que gera desconforto 
intenso nos coelhos. 

Assim como oferecer uma dieta adequada, a 
escovação do seu coelho nestas épocas do ano é de 
fundamental  importância para prevenir  o 
aparecimento da “bola de pelos”.

Preste atenção caso seu coelho apresentar 
seletividade aos alimentos, diminuição do tamanho 
e quantidade das fezes, perda de peso ou apatia. A 
doença é tratada clinicamente, com administração 
de medicamentos, mas se não brevemente, o 
quadro pode evoluir para uma obstrução gástrica ou 
intestinal e ser necessária uma intervenção cirúrgica 
para remoção dos pelos. 

Caso observe esses sintomas ou tenha dúvidas 
sobre a prevenção, procure um médico veterinário 
especializado o mais breve possível.

Pet Mix

Lucila Pozzi Catalan 

Médica Veterinária - CRMV-SP 34.454

Pós graduada em Clínica e Cirurgia de Pets Não 

Convencionais pela UNIP/Animalia. Pós graduanda em 

Homeopatia Veterinária pela HD Science.

Sócia proprietária da Selva Veterinária
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Pet Tour

Por Flávia Salce

Foto: Wilson Salce

Domingo no Parque



Você já sonhou com um lugar superdivertido e 
seguro para o seu pet? Em que você imagina 
ele muito feliz correndo, pulando, brincando 

e ainda fazendo novas amizades? Se você sonhou 
com tudo isso, tenho ótimas notícias para você e seu 
amigo peludo.

O Mooca Plaza Shopping, é o grande idealizador 
desse projeto, tornou esse sonho em realidade, 
criando o Pet Park com uma área de mais de 2 mil m², 
proporcionando um local  seguro e de lazer para  
você e seu pet se divertirem.

Visitamos o Pet Park e ficamos encantados com a 
estrutura e segurança oferecida para nossos amigos 
peludos. Conversamos com a Isabela Aguirres 
Guerra Moreira, Líder de Marketing do 
Mooca Plaza Shopping, que nos contou 
que realizaram pesquisa de mercado de 
tendência e que o segmento pet está cada 
vez mais ganhando seu espaço, o 
mercado como um todo seja em eventos, 
parques ou em produtos. De acordo com 
outro levantamento, foi constatado que 
mais de 50% dos domicílios no em torno do 
shopping, possui ao menos um animal de 
estimação, com esses resultados, o 
shopping viu a oportunidade de criar um 
grande espaço de convivência, segundo a 
Isabela “o pet hoje faz parte da família e 
como é parte da família, tem todo o 
sentindo de que ele vá passear, vá ao 

shopping que ele tenha o momento para 
curtir, por isso que o Mooca Plaza 
Shopping criou uma área de mais de 2 mil 
m² para atender essa demanda, sendo o 
pioneiro na criação desse espaço fixo em 
shopping e é o maior do Brasil”.

O Pet Park oferece algumas atividades 
específicas de brincadeiras para diversos 
portes de cães, tem os espaços de: agility, 
obstáculos para todos os níveis desde o 
iniciante ao avançado, área de descanso, 
há mesas com bancos para que você 
possa fazer suas refeições, e que no 
futuro próximo, haverá um serviço de 
delivery com produtos da praça de 
alimentação que atenderão os tutores. O 
local dispõe também de diversos pontos 

para as selfies espalhados pelo Pet Park. Você e seu 
cãozinho têm a disposição bebedouros destinados a 
pets e aos humanos. O Pet Park foi projetado para 
atender todo o público sem deixar ninguém de fora, 
o local conta com acessibilidade para que os tutores 
com necessidades especiais possam desfrutar de 
toda a diversão com seu peludinho.

O Pet Park do Mooca Plaza Shopping está de portas 
abertas aos que procuram realizar festas ou 
eventos, basta entrar em contato com o shopping 
com antecedência para a realização do evento.  
Recentemente foram realizados  eventos como: 
festa junina, encontros de raças  como: Splits, 
Border Coler, Vira-lata.
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Durante a entrevista, nosso peludão e mascote da 
Revista Pet Plus, o Billy, se divertiu e desfrutou de 
todos os brinquedos do espaço. Ele ficou muito feliz 
com essa nova aventura. 

 Por ser um shopping totalmente pet friendly, não há 
restrição do seu amigo peludo entrar no shopping 
após brincar no Pet Park, no entanto, o Crystal Pet 
SPA, proporcionou um belo banho em nosso 
peludão, o deixando o limpinho, cheiroso e com 
seus pelos hidratados e brilhosos.

O Crystal Pet SPA é especializado em algumas raças 
diferenciadas tais como: Whippet, Terra Nova, 
Malamute do Alasca e Galgo. A estrutura de banho e 
tosa é fantástica,  bem equipada, organizada e limpa 
para seu pet se deliciar e amar.

Outro ponto importante, é que se algum cachorro se 
machucar no Pet Park, a Crystal Pet SPA faz o 
atendimento de primeiros socorros no animalzinho 
e em casos de internação, eles direcionam para 
algumas clínicas veterinárias mais próximas da 
região.

Traga seu amigão também!

Isabela Aguirres Guerra Moreira, Billy e Flávia Salce
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Essa eu não sabia!

Já olhou a foto e ainda não encontrou o bicho? Não se preocupe, até mesmo os especialistas têm 
dificuldade em encontrá-lo na natureza. O urutau (Nyctibius griseus) é encontrado na Argentina, 
Paraguai, Uruguai e no Brasil, que abriga 5 espécies de urutau. 

urutau - Foto: repropdução internet

Sua alimentação consiste em insetos que apanha durante 
o voo, o urutau mede em média 37cm de comprimento e 
80cm de envergadura, pesando até 200g. As fêmeas 
botam apenas um ovo e é o macho que o choca.

Se estiver caminhando por regiões do Cerrado, orla de 
matas ou regiões com palmeiras e ouvir o pior grito, mais 
parecido com um lamento humano, não se preocupe, é 
apenas o urutau avisando que está por perto.

Por Wilson Salce

Fonte: Caliandra do Cerrado

Cadê o bicho²?

O urutau, que na linguagem tupi-guarani significa 
ave-fantasma, tem o canto mais assustador de 
todas as aves, por esta razão também é 
conhecido como mãe-da-lua. Essa ave vai contra 
tudo o que conhecemos nas aves, ele permanece 
imóvel sob o tronco ou galho de uma árvore 
durante o dia, camuflando-se totalmente.

Os olhos do urutau são semelhantes aos das 
corujas e mesmo de olhos fechados consegue 
enxergar. Ele possui duas incisões nas pálpebras 
que permite que enxergue tudo ao seu redor. 
Essa ave possui o menor bico entre as demais e 
sua boca é a maior entre todas as aves.

urutau - Foto: reprodução internet
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Esse mês, falaremos sobre duas doenças 
muito  comentadas,  contudo,  pouco 
conhecidas no meio felino a FIV e a FeLV. 

Tratam- se de duas doenças distintas, por conta da 
semelhança fonética, acabam sendo consideradas 
pela população em geral como uma doença só. O 
objetivo dessa matéria é esclarecer e classificar cada 
uma delas.

Ambas são doenças virais, no entanto, os vírus são 
distintos, sendo a FIV o vírus da Imunodeficiência 
Felina (AIDS Felina) e a FeLV o vírus da Leucemia 
Felina, essas doenças possuem um grau de 
gravidade elevado podendo levar o animal à óbito e 
não existe cura, somente tratamento sintomático.

FIV
O vírus da Imunodeficiência Felina pertence à família 
Retroviridae, subfamília Lentirinae e gênero 
Lentivirus, por ser cosmopolita e pertencer à mesma 

subfamília do vírus da Imunodeficiência Humana. A 
doença é comumente conhecida como AIDS Felina, 
gostaria de esclarecer que o vírus NÃO É O MESMO 
da AIDS Humana, mesmo que seu gatinho tenha 
sido diagnosticado FIV positivo, ele NÃO transmitirá 
AIDS para você ou qualquer ser humano. São vírus 
distintos e espécie-específicos, ou seja, a FIV  
somente poderá ser transmitida para outro felino.

O vírus pode afetar felinos de todas as idades, 
porém é mais comumente encontrado em animais 
m a i s  v e l h o s ,  g e r a l m e n t e  a  f a i x a  e t á r i a 
predominante é de 5 anos, que possuem acesso à 
rua. Não há predisposição racial, ou seja, todas as 
raças estão predispostas, porém é mais comum em 
machos do que em fêmeas.

A transmissão ocorre pela saliva durante o ato da 
mordedura (o que explica o fato dos machos serem 
mais predispostos, sendo transmitida no momento 
das brigas territoriais), transfusão sanguínea, 

Saúde Animal

Por Dra. Camila Isoyama 

FIV e FeLV, já ouviu falar?

D
iv

u
lg

aç
ão

pg 16 Edição 05



transmissão vertical (mãe para filho: pela placenta 
ou amamentação), especula-se que pode ser 
transmitida para animais que partilham a mesma 
vasilha de água e comida.

Os sintomas clínicos se dividem em duas fases: Na 
fase Aguda:  (4ª à 6ª semana pós-infecção) 
geralmente animal apresenta febre sem maiores 
sintomas clínicos, em poucos casos, anemia e 
diarreia também podem ocorrer, a realização de um 
hemograma  nessa fase pode apresentar um 
diagnóstico mais preciso. Na fase Portador 
Assintomático: após o animal sobreviver a fase 
aguda, ele se torna um portador sem sintomatologia 
clínica, podendo durar de meses há anos. Na fase 
Persistente: o animal geralmente apresenta-se 
sadio, com alguns sinais de febre, ausência de 
a p e t i t e ,  p e r d a  d e  p e s o  o u  a l t e r a ç ã o 
comportamental, também pode durar de meses a 
anos. Na fase do Complexo relacionado à AIDS 
(CRA), ou fase Crônica: podem ocorrer doenças 
dermatológicas, entéricas ou respiratórias, 
gengivites, estomatites, periodontites, perda de 
peso, infecção do trato respiratório, otite, 
abscessos, febre, diarreia, neoplasias, alterações em 
algumas células sanguíneas, doenças neurológicas e 
infecções oculares, também pode durar de meses a 
anos. Já na fase Terminal: os animais desenvolvem 
uma síndrome semelhante a AIDS, desenvolvendo 
um quadro de linfoma, insuficiência renal e 
criptococose levando o animal a óbito.

O diagnóstico é realizado por um médico veterinário 
através de exames clínicos e exames laboratoriais. A 
confirmação é realizada por exames sorológicos e 
também teste rápidos.

Não há cura para doença, o tratamento realizado é o 
tratamento sintomático, ou seja, tratam-se os 
sintomas à medida que vão aparecendo no animal.

FeLV
O vírus da Leucemia Felina pertence à família 
Retroviridae, gênero Gammaretrovirus, também é 
espécie-específica sendo transmitida somente entre 
felinos. Esse retrovírus tem a capacidade de causar 
Leucemia em felinos. Felinos de todas as idades 
podem ser afetados, geralmente acometem gatos 
de 3 à 6 anos que possuem acesso à rua.
A transmissão ocorre através do contato direto 
entre os gatos, especialmente por secreções 
corporais, saliva (nesse caso inclusive a lambedura), 

urina, fezes, transfusão sanguínea, transmissão 
vertical (mãe para filho: pela placenta – podendo 
causar até aborto ou amamentação), e também 
especula-se que pode ser transmitida para animais 
que partilham a mesma vasilha de água e comida.

Existem 4 fases de infecção da Leucemia Felina: 
Abortiva: animal foi exposto ao vírus não possui 
sintomatologia e se testado será falso negativo.  
Regressiva: animal ainda pode ser falso negativo 
somente alguns exames mais específicos podem 
detectar a doença, e nessa fase o animal pode se 
curar podendo eliminar toda a carga viral. Latente: 
animal será positivo em exames específicos, poderá 
apresentar alguns s intomas inespecíficos, 
entretanto, ainda não transmitirá o vírus. 
Progressiva: animal é positivo para qualquer tipo de 
exame, transmite o vírus aos demais animais e pode 
vir a adoecer.

Os sintomas para felinos portadores de FeLV são 
variáveis, os animais podem permanecer anos sem 
nenhuma sintomatologia, os mais comuns são 
alterações específicas em Hemograma, infecção por 
m i c o p l a s m a ,  l i n f o m a  ( g e r a l m e n t e  t r a t o 
gastrointestinal, mediastino, rins, pele e sistema 
nervoso), é possível que alguns animais venham a 
apresentar alterações neurológicas como paralisia, 
incontinência urinária, e alterações no tamanho da 
pupila.

Como dito anteriormente, o diagnóstico também é 
realizado por um médico veterinário através de 
sintomatologia clínica e exames laboratoriais. A 
confirmação é realizada por exames sorológicos e 
também testes rápidos. Não há cura para doença, o 
tratamento realizado é a quimioterapia juntamente 
com o tratamento sintomático. 

É importante ressaltar que ambas as doenças 
possuem maneiras bem eficazes de prevenção e 
possuem prevenção pela vacinação. Outro método 
é o impedimento do felino acessar a rua. Ao 
introduzir um novo felino mantenha o recém-
chegado em quarentena durante o período de 
exames. Com o devido tratamento é possível 
possibilitar uma boa qualidade de vida ao felino e 
evitar a contaminação de outros animais. A 
prevenção é a melhor solução, mantenha sempre 
em dia a vacinação de seu gatinho e consulte 
regularmente um veterinário.
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Patas em ação
Por Wilson Salce

O mundo pet está cada vez mais glamoroso e com o crescimento do mercado, surgimento de novas 
grifes, produtos diferenciados e exclusivos tem surgido muitas oportunidades para quem tem um pet 
bem fotogênico, como é o caso da Yara Takara e de sua turminha a Crystal, o Yuri, a Vicky, a Belinha e o 

Joy, que são dog models e já conquistaram seu espaço no mercado e marcaram presença em diversas 
entrevistas na TV e são destaques em desfiles e catálogos de produtos.

Você sempre teve animais?

Sim. Desde a minha infância fui criada com cães e 
outros bichinhos. Meus pais sempre me ensinaram a 
amá-los, respeitá-los e a cuidar deles. Tive uma criação 
muito ativa com a responsabilidade na tutela dos 
animaiz inhos  e 
s e m p r e  g o s t e i 
muito de animais. 

C o m o  s u r g i u  a 
i d e i a  d o 
quartinho e do 
closet dos seus 5 
cãezinhos?

Com a chegada da 
Crystal, comecei a 
prestar a atenção 
no mercado de 
r o u p i n h a s  e 
acessórios,  que 
era uma novidade. 
E conforme foram 
c h e g a n d o  o s 
outros cãezinhos, 
a quantidade de roupinhas também foi aumentando. 
Nós tínhamos um quarto que estava inutilizado e 
resolvi guardar as roupinhas lá. Um dia comprei um 
bercinho de bonecas, com a ideia de fazer algumas 
fotos, e percebi que eles gostaram da ideia, já que 
entravam no bercinho e não queriam sair, então 
comprei um para cada e daí surgiu a ideia do quartinho 
pet.

Quantas peças de roupas possuem no closet de seus 
pets?

Hoje eles possuem mais de 300 roupinhas e acessórios. 
Como fui me especializando em moda pet, fiz amizade 

c o m  m u i t o s 
e s t i l i s t a s ,  f u i 
a d q u i r i n d o 
r o u p i n h a s 
personalizadas e 
sob medida ao 
gosto do cliente, 
diferenciadas do 
que era vendido 
mercado. Então, 
desde a chegada 
d a  C r y s t a l , 
comecei a ficar 
antenada nesse 
m e r c a d o  e 
sempre estou em 
b u s c a  d e 
novidades.

                      
Como seus cãezinhos entraram no mercado de dog 
model?

Tudo começou no momento em que adquiri as 
roupinhas, as estilistas me enviavam as roupinhas 
para que eu fizesse as fotos para as grifes utilizarem e 
em troca eu ficava com as roupinhas. Como meus 
cãezinhos são fotogênicos e gostam de serem 
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fotografados, isso também contribuiu bastante, além 
da produção fotográfica que procuro fazer, com fotos 
temáticas, que tenham uma ligação com a roupinha 
que os cães estão usando. Esses fatos fizeram em que 
quando os estilistas, lojistas ou pessoas do mercado 
viam as fotos dos meus cãezinhos, queriam saber 
quem eram os modelos, o que gerou a participação de 
desfiles, entrevistas em TV, como na Rede Record, que 
foram entrevistar uma estilista pet e para completar a 
matéria me entrevistaram também, por conta deles 
querem saber quem eram os modelos. 

Existe disputa de ego no mercado dog model?

Nós brincamos que mãe de pet model, é igual mãe de 
miss! Ainda não me deparei com quem não fosse 
bacana,  sempre fiz boas amizades entre as 
participantes, até mesmo porque nos reunimos 
bastante, sempre nos vemos nos eventos. E vale mais 
nos juntarmos do que ficarmos procurando rusgas. O 
que acontece às vezes é de algumas pessoas me 
perguntarem como que eu faço para meus cãezinhos 
aparecerem na TV, me pedem telefone de repórteres, 
e quando tento explicar que não é assim que funciona, 
elas ficam meio frustradas. Quando digo que não 
adianta ligar para emissoras, repórteres, sites e etc., 
elas não acreditam, mas conosco foi assim que 
aconteceu, as pessoas veem as publicações que faço, 
os trabalhos de desfiles, fotos, e a partir daí quando as 
emissoras ou a mídia precisa de uma matéria para esse 
assunto, eles te acham, não precisa se preocupar.

A receita para o sucesso é a divulgação?

Sim, não adianta ficar preocupada onde meus 
animaizinhos vão aparecer, mas sim, me preocupo 
com a produção que faço das fotos nas redes sociais, 
os temas, por exemplo na copa, aparecemos na Globo. 
Tudo isso é fruto de muito trabalho e dedicação e não 
ficar caçando quem possa nos promover. Faça um 
trabalho bem feito, principalmente em suas redes 
sociais, que o resultado aparecerá.

E você ganhou o título de Paris Hilton brasileira?
Essa foi uma brincadeira feita por uma equipe de TV, 
que estavam fazendo uma matéria sobre a Paris 
Hilton, que tem uma mansão para seus chihuahuas, e 
começaram a pesquisar se tinha alguém com algo 
semelhante, e nos encontraram, por conta do 
quartinho pet. Eu brinco com o assunto, dizendo que 
sou a Paris Hilton versão pobre! 

Você imaginava atingir tanto sucesso com seus 
cãezinhos?

Verdadeiramente, não! Tudo começou em uma 
brincadeira, em que eu fazia as fotos para nós aqui em 
casa. E como meus cãezinhos gostam de serem 
fotografados, de se produzirem, ficam à vontade com 
as roupinhas, creio que tudo isso foi colaborando para 
o surgimento da carreira de dog model. Também fiz 
minha parte, fui pesquisando sobre fotografia, 
fazendo cursos pela internet, aprendendo algumas 
técnicas e procuramos fazer tudo de forma natural, 
sem estressar os animaizinhos ou forçar uma situação 
da qual eles não estejam confortáveis. Sem dizem que 
é reconfortante, sairmos com nossos cãezinhos e as 
pessoas os reconhecerem. 
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Como foi o adestramento deles para fazerem as fotos?

Por incrível que pareça, eles não são adestrados. Eles não 
ganham petiscos, ou outros prêmios, para fazerem as 
fotos. Sempre fui acostumando eles a ficarem na posição 
desejada para a foto e utilizo a palavra chave “A mamãe 
vai pegar o celular!” E desta forma eles foram se 
habituando, como o Joy, que é o mais novinho e recém 
chegado, ele vai acompanhando os demais e já está 
aprendendo a ficar quietinho para fotos.

Você pensa em lançar uma grife pet?

Não. Porque não é minha área, sou consumidora! Como 
todo negócio, demanda tempo, pesquisa, investimento, 
conhecimento e o mercado brasileiro tem muitas grifes 
pet, com pessoas gabaritadas e dispostas a ofertar 
produtos de excelente qualidade e sob medida para os 
consumidores. Eu deixo essa parte para quem entende e 
domina o assunto.

Existem algumas pessoas que acham a humanização do 
animal uma aberração e maus-tratos, como você lida 
com essa situação?

O que acontece é a falta de informação dessas pessoas. 
Quando preparamos os cãezinhos para as fotos, tudo é 
muito rápido, as fotos são rápidas, como você mesmo os 
fotografou. Após as fotos eu tiro suas roupinhas e 
brincam como qualquer outro cachorro, eles brincam na 
terra, correm para todos os lados, enfim, quando 
acabam as fotos, eles estão pelados brincando. Não 
entendo a correlação com os maus-tratos que essas 

pessoas falam! Cadê os maus-tratos em vestir uma 
roupinha em um animalzinho? De fato, não consigo 
enxergar essa relação! Salvo, se a pessoa ultrapassar o 
limite da sanidade, e forçar o animal contra a sua 
vontade a usar roupinhas ou acessórios, como por 
exemplo, vestiu a roupa no animal e ele fica se 
esfregando no chão, tenta desesperadamente tirar a 
roupa, aí sim, o tutor deve reavaliar a condição de 
vestimenta de seu animal, mesmo que por pouco tempo, 
o animal está se sentindo desconfortável e não será 
saudável para ele essa experiência. Do contrário, creio 
que não haja problema para o animalzinho.

Existem aqueles também que comparam os cachorros 
às crianças carentes, você já vivenciou algo assim?

Já! E digo que não tem como comparar um animal a uma 
criança. Uma criança merece muito mais do que uma 
roupinha e um lacinho no cabelo! Elas merecem saúde, 
educação, alimentação adequada, um lar descente, 
diversão e muito mais, coisa que nosso Estado não faz 
por elas e muitas vezes nós fazemos, doando cestas 
básicas, brinquedos e etc. E pergunto para essa pessoa, 
você quer que eu ponha uma roupinha e um lacinho na 
criança para tirar foto, ou irá contribuir como fazemos?
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E na passarela, como se comportam seus cãezinhos?

Eles se divertem! Teve um desfile em que ainda 
estavam preparando a passarela, e a Crystal, começou 
a desfilar, indo e voltando na passarela, só tinha ela! 
Foi muito engraçado. Para eles é tudo natural, eles 
gostam de participar de desfiles, de fazer fotos, 
vídeos, eles não têm medo de câmeras e fazem tudo 
espontaneamente. Se não fosse assim, eu 
jamais permitira que eles participassem de 
desfiles. E as produtoras de eventos 
perceberiam e não me convidariam mais 
para participar dos desfiles e produção de 
fotos.

Que dica você dá para quem quer 
ingressar seu animalzinho como pet 
model?

Primeiramente deve-se observar se o 
animal é fotogênico e se ele gosta da coisa. 
Se ele gosta de pessoas, não tem medo de 
multidão, não tem medo de câmeras e se 
ele se sente à vontade com roupas e 

acessórios. Caso o animalzinho não se 
adapte as essas situações, não force. 
Ninguém gosta de ver uma situação que 
não seja natural, imagine um cãozinho na 
beira da passarela com o rabinho entre as 
pernas e se tremendo todo. Essa é uma 
situação que ninguém quer ver, nem a 
plateia, quanto os organizadores. O 
animalzinho tem que estar à vontade para 
que tudo corra naturalmente. Antes de 
qualquer coisa, comece a fotografar seu 
animalzinho sem pretensão, caso ele 
goste, invista e capriche nas produções 
fotográficas em sua casa, poste nas redes 
sociais, envie algumas fotos para grifes, 
mas tome cuidado para não ser invasivo. O 
ideal é perguntar primeiro se você pode 
enviar algumas fotos. 

Financeiramente compensa a carreira de 
pet model?

Depende do mercado que o animalzinho irá atuar, se 
for para grandes marcas ou pet centers, o cachê será 
bem interessante. Como no meu caso, meus cãezinhos 
fazem desfiles para grifes, pet shops e outros 
segmentos, quando tem cachê o valor é baixo, na 
maioria das vezes ganhamos roupinhas, cestas de 
produtos, rações ou outros brindes, que faço questão 
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Capa

em doar para animais carentes tudo o que ganhamos, 
tanto em brindes quanto em dinheiro.

Como você administra seu tempo com a vida de 
celebridade dos seus cãezinhos?

Um ponto positivo é que tenho flexibilidade em meu 
horário comercial. Outro ponto é que não gasto muito 
tempo para fazer as fotos, as pessoas imaginam que 
eu deva demorar muito tempo para vestir a turminha 
e montar o cenário, mas, é tudo muito 
rápido. Quando vou fazer as fotos já tenho 
tudo pensado como serão as poses, as 
roupas, o cenário, enfim, não levo mais do 
que 10 minutos para fazer as fotos. Como 
por exemplo, a Bellynha tomou banho hoje, 
então faço diversas fotos com ela e deixo 
armazenadas para que no momento 
oportuno vá postando. Outra curiosidade é 
que não gasto horrores com a produção 
das fotos, o fundo faço com tecidos que 
compro na loja aqui do bairro e pago R$ 
5,00, a foto do Yuri que saiu na Globo 
durante os jogos da Copa, ele estava com 
um lenço que comprei na loja de R$1,99. E 
assim, vou fazendo as fotos e produzindo a 
turminha, sem tomar muito o meu e o 
tempo deles, afinal, eles tem que brincar e 

serem cachorros.

Q u a l  a  s u a  p o s i ç ã o  q u a n t o  à 
comercialização de animais?

Entendo que hoje tem uma campanha 
forte para não se comprar animais e sim 
adotá-los, em contrapartida, eu gosto 
especificamente de chihuahuas, não 
conheço ninguém que doe esta raça, se 
houver alguém eu aceito a doação! Já tive 
diversos cães vira-latas, inclusive, há pouco 
tempo morreu meu vira-latinha que estava 
com 17 anos, eu o resgatei de uma caçamba 
de lixo e conviveu conosco por todo esse 
tempo, recebendo muito amor e carinho. 
Tive também 2 pit bulls, que já faleceram 
também, inclusive recentemente a 
Pandora. Quando eu os comprei fui visitar 

o canil, conheci as matrizes, os padreadores e 
constatei que era um canil sério e que respeitava os 
a n i m a i s .  O  q u e  n ã o  p o d e m o s  a c e i t a r  é  a 
comercialização ilegal e a reprodução nociva. Existem 
criadores responsáveis, o que falta é fiscalização para 
acabar com os criadouros clandestinos. A única 
maneira que temos no momento é a denúncia, faça 
sua parte denuncie e não compre animais de 
procedência duvidosa. 
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Dicas Vet

Por Camila Isoyama

Sabe aquela coceirinha, aquela secreçãozinha 
as vezes incolor, amarelada ou esverdeada em 
um ou ambos os olhos do seu animalzinho?

 Pode ser conjuntivite e o tratamento ineficaz pode 
levar o animal à cegueira. Embora a maioria dos 
tutores não saibam é que a conjuntivite é um dos 
problemas mais recorrentes em animais e causa 
grande desconforto.

A conjuntivite nada mais é que uma inflamação ou 
infecção local, acometendo um ou ambos os olhos. 
Geralmente se inicia por um motivo banal como: 
poluição, corpo estranho (poeira ou até mesmo um 
pelo), vento em excesso, contusão ou alergia.

Os sintomas se iniciam com uma leve irritação, 
progredindo para vermelhidão, inchaço, coceira e 
secreção local. O ato de coçar pode evoluir de uma 
simples conjuntivite para uma úlcera, por isso o 

animal com os sintomas iniciais, deve ser levado 
rapidamente ao médico veterinário, que fará os 
exames específicos e diferenciará a conjuntivite das 
demais doenças que acometem os olhos dos 
animais.

O tratamento geralmente é à base de colírios e 
compressas. Respeitando as orientações do médico 
veter inár io  e  seguindo cr i ter iosamente o 
tratamento os animais tendem a responder 
rapidamente evoluindo a cura.
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Vivendo em Condomínio

É proibido proibir
Por Wilson Salce
Foto: Divulgação



Recentemente li em uma placa de um 
determinado condomínio proibindo o 
trânsito de animais pelo condomínio, a qual 

determina que o animal esteja no colo de seu tutor 
ou somente possa trafegar da residência à rua. Essa 
é uma atitude intransigente e autoritária por parte 
do condomínio, uma vez que os animais estão 
resguardados por nossa Lei Maior, que é a 
Constituição Federal.

No caso dessa placa em específico, ela está 
infringindo diretamente o artigo 5º de nossa 
Constituição e ainda cabe a aplicação do artigo 146 
do Decreto- le i  Nº  2 .848/40,  referente  ao 
constrangimento ilegal. 

Em uma edição anterior, tratamos um assunto 
semelhante, no qual um animal estava sendo 
a c u s a d o  i n j u s t a m e n t e  d e  s e r  v i o l e n t o  e 
mencionamos algo sobre esta atitude arbitrária de 
alguns condomínios, entretanto, ao ler essa placa, 
me trouxe a necessidade de abordar novamente 
este assunto com maior profundidade, uma vez que 
a legislação brasileira nos permite a posse de 

animais domésticos ou domesticados e as mesmas 
leis nos permitem transitar com nossos animais 
inclusive em áreas comuns dos condomínios.

Vamos esclarecer que há algumas regulamentações 
que devemos cumprir e estarmos atentos para que 
tanto nosso animal, quanto os transeuntes não 
sejam afetados ou igualmente impedidos de seus 
direitos.

Pr imeiramente nenhuma regra interna do 
condomínio, tais como, Regimento Interno, 
Convenção, Atas de Assembleias, ou quaisquer 
outros, se sobrepõem às leis em vigor, tampouco à 
Constituição Federal. Desta forma, quaisquer regras 
ou regulamentos internos do condomínio que se 
oponham a estas, estão imediatamente nulos e sem 
qualquer valor.

Portanto, o condomínio não pode proibir que o 
animal compartilhe o elevador, transite nas áreas 
comuns, incluindo áreas de lazer. 

Outra proibição indevida é a de entrada de animais 
visitantes. O condomínio não pode proibir um 
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visitante de acessar o condomínio com o seu pet, 
tampouco,  não o  permit i r  caminhar  pelo 
condomínio, assim como, uma criança que visita o 
condomínio, o animal também pode usufruir do 
espaço e acesso que lhe é cabido como visitante.

Outro erro comum é dizer que animais de grande 
porte não podem ter acesso a certos espaços, isso 
também infringe a lei. Não há qualquer ponto em 
nossa legislação proibindo ou restringindo o porte 
do animal doméstico para poder residir em um 
condomínio.

Ao ler esses pontos, alguém vai perguntar então só 
os animais têm direitos? Eles podem fazer o que bem 
entendem, sujar o condomínio, andar soltos, correr 
e pular quando bem quiserem? A resposta é um 
sonoro não!  Como tutores  temos muitas 
responsabilidades com nossos pets, incluindo 
manter o condomínio limpo e organizado.

Nossa responsabilidade começa antes mesmo de 
termos o animalzinho, uma vez que temos que ter 
plena certeza que teremos condições de lhe 

oferecer uma ótima qualidade de vida, sendo 
que apenas oferecer uma ração de qualidade, 
c a m i n h a  e  b r i n q u e d o s  n ã o  é  t u d o ! 
Necessitamos ter a clareza que poderemos 
dispor de tempo para lhe dar a atenção 
necessária, os cuidados devidos a sua saúde, de 
sua higiene pessoal e habitat, entre diversas 
outras questões que envolvem cuidar de uma 
vida.

Você sabia que não manter o local limpo, nesse 
caso sua residência, isenta de dejetos, urina, 
restos de alimentos e odores são considerados 
maus-tratos ao seu animal? Isso mesmo, caso 
você seja notificado por estes motivos, não cabe 
a você querer tirar satisfações, salvo se for uma 
acusação falsa. Caso contrário você deve 
manter sua unidade limpa e higienizada. A falta 
de higiene no que tange os dejetos, não causam 
danos apenas ao seu animal, mas, a todos os que 
residem próximo a sua unidade, incluindo os 
outros animaizinhos.

Se você tem dificuldade em orientar seu pet em 
fazer as necessidades em local apropriado, 

consulte um profissional de comportamento 
animal, ele poderá te ajudar a resolver essa e outras 
questões. 

Temos também algumas dicas que poderão te 
ajudar a eliminar o odor dos dejetos e que irão 
contribuir par o animal não mais utilizar esses locais:

   Limpe o local onde seu pet urina ou defeca com 
frequência com removedor, esse produto de 
limpeza remove o odor e auxiliará a você a 
demonstrar onde seu pet deva fazer suas 
necessidades.

    Para limpar o xixi do carpete, do sofá ou colchão:  
em um recipiente adicione ½ colher de sopa de água 
e 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, aplique a 
solução sobre o xixi, aguarde 20 minutos e esfregue 
com uma escova macia. No caso de pisos frios, 
madeira ou concreto, você pode também despejar 
diretamente bicarbonato de sódio sobre a urina de 
seu pet, aguardar alguns instantes e varrer. 
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Tenha em mente que agredir o animal não o fará 
parar de fazer as necessidades fora do local 
desejado. E esse ato, também configura maus-tratos 
ao animal.

Desta forma quando for passear com seu pet pelo 
condomínio, tenha sempre a mão um saquinho para 
recolher suas fezes e essa solução para coletar o xixi 
de seu animalzinho, uma vez que é nossa 
responsabilidade zelar pela limpeza e organização 
do condomínio, os funcionários, não são obrigados 
a limpar a sujeira que nossos animaizinhos fazem.

Outro fator de extrema importância é o bom senso, 
se o edifício dispõe de 2 ou mais elevadores, utilize o 
elevador de serviço quando estiver com seu pet. Ele 
deve sempre estar utilizando coleira ou 
peitoral e estar preso à guia.

Mantenha sempre seu pet com a guia curta 
e  p r ó x i m o  a  v o c ê  q u a n d o  e s t i v e r 
transitando pelo condomínio, nunca deixe 
que uma criança transite sozinha com seu 
pet.

Nunca permita que seu pet degrade os 
jardins ou qualquer outra área comum de 
seu condomínio.
Ao receber a visita de um pet, faça com que 
o visitante respeite as regras do bom 
convívio e mantenha o condomínio limpo, 
assim como é sua obrigação.

Não há também nenhuma lei que exija o uso 
da focinheira mediante ao porte ou raça 
específica do animal, e sim, quando este 
oferecer risco aos demais, se for agressivo, 
caso tenha comportamento ou reações 
imprevisíveis com o contato de humanos e 
outros animais, nesse caso, cabe o bom 
senso do tutor, uma vez que ele conhece 
plenamente seu pet e é inteiramente 
responsável por quaisquer danos que seu 
animal venha causar a terceiros.

Devemos sempre ter em mente que assim 
como nossos animais as outras pessoas 
também seus direitos e não podem ser 

privadas deles, o que nos faz como tutores 
responsáveis termos sempre o bom senso e nunca 
perder a paciência com comentários ou cara feia. 
Entretanto, nunca podemos deixar que regras 
arbitrárias venham nos impedir de desfrutarmos a 
convivência com nossos animaizinhos.

Devemos sempre ter em mente que assim como 
nossos animais as outras pessoas também seus 
direitos e não podem ser privadas deles, o que nos 
faz como tutores responsáveis termos sempre o 
bom senso e nunca perder a paciência com 
comentários ou cara feia. Entretanto, nunca 
podemos deixar que regras arbitrárias venham nos 
impedir de desfrutarmos a convivência com nossos 
animaizinhos.
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Não dá pra se ajeitar muito, senão a água que 
está no limiar da borda da canoa acaba 
entrando. Tarefa difícil para um cara do 

meu tamanho. Sempre admirei graciosa e segura 
com que ribeirinhos e indígenas usam suas 
pequenas canoas, por vezes sentados, por vezes em 
pé, mantendo um equilíbrio surreal enquanto 
remam. Estou no rio Paraná do Mamori, no estado 
do Amazonas, dentro de uma canoazinha a remo. 
Junto comigo está o Seu Bebé, um homem com mais 
de 60 anos de idade que viveu a vida inteira nesta 
região. Ele rema com elegância e ritmo, nos levando 
do rio para uma lagoa 
temporária.

Estamos no início do 
verão amazônico. As 
águas ainda estão 
altas. As estações 
amazônicas seguem 
um padrão diferente 
do Sul de nosso país, 
onde temos quatro 
e s t a ç õ e s  b e m 
d e fi n i d a s :  v e r ã o , 
outono, inverno e 
p r i m a v e r a .  A q u i 
somente existem duas estações: o inverno, 
caracterizado pelas chuvas pesadas, e o verão, 
quando chove muito menos.

Não pense que no inverno faz frio (levando em 
consideração o que chamamos de frio no Sul do 
país). É somente um pouco mais fresco. Durante as 
chuvas de inverno, o nível das águas do rio sobe, 
saindo de seu leito e invadindo as margens, por 
vezes, quilômetros para dentro da floresta, fazendo 
surgir um ambiente e exótico, onde gigantescas 
árvores parecem surgir de dentro das águas calmas. 

O sol penetra nesse ambiente como holofotes, 
quebrando a sombra da copa da vegetação e se 
fundindo a tudo isso numa fotografia maravilhosa.

Coincidentemente (ou não, na verdade não), esta é 
a época de surgimento de grande parte dos frutos 
amazônicos, o que faz que diversos animais, como 
peixes e quelônios – que vivem nos rios – penetrem 
na floresta inundada, o igapó, para buscar estes 
frutos que constantemente caem dos galhos. Como 
uma coisa puxa a outra, predadores como jacarés e 
mamíferos aquáticos também estão presentes. Ou 
seja, circulando entre os galhos no extrato superior, 

encontramos aves e 
macacos , e, circulan-
do entre as raízes e 
troncos submersos, 
t e m o s  t r a i r a s , 
aruanãs,  tracajás, 
j a c a r é s ,  b o t o s , 
ariranhas,  serpentes 
e uma infinidade de 
outros bichos.

Os igapós são em 
g r a n d e  p a r t e 
r e s p o n s á v e i s  p o r 
r e t a r d a r  o  q u e 

chamamos de “progresso” na região noroeste da 
Amazônia brasileira e, consequentemente, por 
conservar estas florestas intactas, principalmente 
em função da dificuldade na criação de estradas 
nestas condições de inundação temporária. 
Estradas são ferramentas muito perigosas. De início, 
elas ligam dois pontos de interesse estratégico, 
duas cidades importantes. Num segundo instante 
esta estrada serve a outro fim, a invasão da floresta, 
num efeito conhecido como “espinha de peixe”, 
onde a estrada principal é a coluna vertebral e as 
estradas secundárias que saem dela são as costelas.

Planeta Selvagem

Igapó, a floresta alagada
Por Richard Rasmussen

goo.gl/TBDwu6
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Pet News

Bicho no serviço
Por Wilson Salce

Não é novidade que os animais estão cada 
vez mais fazendo parte do cotidiano das 
pessoas. Segundo o último levantamento 

da ABINPET (Associação Brasileira da Indústria de 
Produtos para Animais de Estimação), no Brasil 
atualmente existem 52,2 milhões de cães, 22,1 
milhões de gatos, 18 milhões de peixes, 37,9 milhões 
de aves e mais 2,2 milhões de outros animais. 
Portanto, o total de animais de companhia é de 132,4 
milhões. 

Para que se tenha uma ideia, O IBGE estima segundo 
seus levantamentos de 2016 que o Brasil tenha 
aproximadamente 57,6 milhões de habitantes com 
idade inferior a 18 anos.  Os números acima 

apresentados de animais de companhia, não 
contemplam os animais em situação de rua. 

Com uma população de pets maior do que crianças, 
o mercado tem ficado mais atento ao crescimento 
da demanda para este nicho em específico, que por 
sinal, é o que mais cresce, superando o mercado de 
cosmética e linha branca. Em plena retração do 
mercado em geral, o mercado pet cresceu 7,90% em 
2017 atingindo o faturamento de R$ 20,3 bilhões, 
conforme apuração da ABINPET.

A maioria dos estabelecimentos comerciais, 
incluindo lojas, já aceitam a presença de pets em 
seus interiores, sendo que algumas até prepararam 
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um local para que seu pet fique à vontade enquanto 
você faz suas compras.

Driblando as barreiras e saindo na frente, há 
restaurantes em Shoppings Centers que prepararam 
um ambiente totalmente pet friendly, onde seu pet 
pode lhe acompanhar durante as refeições, fato que 
na praça de alimentação não é permitido.

Assim como o comércio está a cada dia se 
estruturando para receber você e seu pet, algumas 
empresas brasileiras estão começando abrir as portas 
para que seu animalzinho lhe acompanhe durante o 
expediente de trabalho.

A ideia não é novidade, nos Estados Unidos, diversas 
empresas já aceitam que seus colaboradores levem 
seus animais para o local de trabalho. Essa rotina tem 
contribuído muito para o melhor desempenho das 
funções, minimização do estresse, interação entre os 

funcionários, aumentando a motivação, entre 
diversos outros fatores que têm trazido êxito a esta 
iniciativa.

O conceito Pet to Work tem motivado alguns 
empresários brasileiros a aderirem essa filosofia, que 
a princípio pode parecer estranha, confusa e sem 
nexo. Como assim, levar seu pet ao trabalho? E o 
colega que não suporta animais? E a hora do xixi?  São 
tantas dúvidas que surgem e fazem algumas pessoas 
desistirem antes mesmo de começar.

Por mais difícil que possa parecer no primeiro 
momento, as soluções são mais simples do que os 
questionamentos realizados.

É claro que temos que atentar a algumas questões 
comportamentais antes de levar nosso pet ao 
trabalho. O porte do animal não é problema, mas sim, 
seu temperamento. 
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Antes de levar seu animalzinho ao escritório avalie 
alguns pontos:

· Como é seu comportamento junto a outros animais?

· Seu temperamento é calmo e dócil?

·Ele se estressa ou fica eufórico  ao ouvir o tocar de um 
telefone ou campainha?

· Adapta-se facilmente a fazer suas necessidades em 
local indicado?

· Atende aos seus comandos?

Caso sua resposta seja não para alguns dos itens 
acima, aconselho a você praticar e educar seu 

animalzinho para essas situações, caso tenha 
dificuldade procure ajuda de profissional de 
comportamento animal devidamente qualificado.

Contudo se esse não é seu caso e seu pet atende a 
esses quesitos, você poderá leva-lo sem problemas. 
Embora, os questionamentos acima sejam apenas 
algumas observações, você deve estar atento às 
condições impostas pela empresa durante a 
permanência do animal em seu expediente de 
trabalho.

Uma pesquisa realizada pela Mars Pet Care, 
detentora das marcas Royal Canin®, Pedigree® e 
Whiskas®, entre 1000 funcionários e 200 líderes de 
RH, que levam seus animais de companhia ao 
trabalho, apresentou que:
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· 88%  disseram  que ter pets no trabalho melhora a 

sensação de bem-estar;

· 83% disseram que reduz o estresse;

· 83% disseram que contribui para uma maior 

dedicação/fidelidade à empresa;

· 81% disseram que melhora o equilíbrio entre vida e 

trabalho;

· 80% disseram que melhora a motivação.

Mesmo as pessoas que não levam seus pets ao 
trabalho são contagiadas pelo bem-estar promovido 
pela presença dos animais, relatando que o ambiente 
de trabalho fica menos estressante e os ânimos dos 
funcionários mais amenos. 

A interação promovida pelo Pet to Work entre tutor e 
animal surte efeitos não apenas no ambiente de 
trabalho, como também, minimiza o estresse e 
elimina a sensação de solidão do animal, fazendo com 
que seu comportamento tenha melhoras contínuas, 
acabando com os móveis roídos, sofás e almofadas 
rasgadas, além de criar novos hábitos e quebrar a 
rotina de seu pet.

Que tal conversar com o chefe para implantar o Pet to 
Work em seu local de trabalho?

Fonte: In Press Porter Novelli  / UNICEF / IBGE / ABINPET
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Aquarismo

Por Wilson Salce

Madeira no aquário, pode?

Você já preparou seu aquário para receber os 
primeiros habitantes, a qualidade da água, 
temperatura, pH, níveis de dureza, tudo está 

equilibrado e de acordo com as especificações 
exigidas para a inserção dos peixes no tanque. 

Mas, de repente você tem a brilhante ideia de 
introduzir um tronco em seu aquário. Esse é um 
passo que deve ser dado com muita cautela. Por se 
tratar de um elemento que pode alterar totalmente a 
qualidade da água e afetar diretamente os peixes e 
os micro-organismos que compõe seu aquário.
O fato de introduzir madeira na água, não é tão 
simples como se imagina, mesmo que você tenha 
encontrado um pedaço de tronco bonito as margens 
de um lago ou rio. 

A madeira antes de ser introduzida no aquário deve 
passar por uma série de 
t r a t a m e n t o s ,  q u e 
demandam de muito 
tempo para conseguir a 
eliminação de fungos, 
bactérias, algas, corpos 
estranhos, entre outros 
elementos que estejam 
i m p r e g n a d o s  n a 
madeira.  A inserção 
direta da madeira sem o 
devido tratamento em 
s e u  a q u á r i o  p o d e r á 
resultar na morte de 
todos os peixes que 
habitam nele.

Mesmo as  madeiras 
e n c o n t r a d a s 
diretamente submersas 
em águas de rios, lagos, 

açudes ou mangues devem ser devidamente 
tratadas previamente para serem inseridas em seu 
aquário, o tratamento consiste em fervura constante 
e por alguns meses da madeira em água salgada, 
deixar o tronco envelhecer na água salina e não 
permitir a proliferação de insetos nessa água. Ou 
seja, dá muito trabalho e poucos aquaristas têm 
tanta disposição para ir até o fim do tratamento da 
madeira.

O ideal é você procurar uma loja especializada e 
adquirir o tronco no formato e tamanho ideal para 
seu tanque, lembrando que o tronco não pode 
ocupar mais do que 20% do aquário. Com a madeira 
ideal, seu aquário terá um charme todo especial e 
proporcionará ótimos esconderijos para os peixes e 
demais habitantes de seu aquário, além de criar um 
aspecto selvagem e único.
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