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Uma vida dedicada aos animais
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M

ais um ano que se passou! O ano de 2018 foi turbulento para quase todos os brasileiros, contudo,
estamos aqui para encarar este ano que se inicia com muita garra e vontade de trabalhar e continuar
lhe trazendo conteúdos de alta relevância, preparados com muito carinho e dedicação.

Estamos sempre aprimorando nossos conhecimentos, conversando como especialistas para ampliar a cada dia a
possibilidade de dividirmos com você, as melhores informações de como tratar da saúde e dos cuidados
necessários para seu animalzinho, assim como aproveitar melhor o dia a dia com ele.
Nesta edição tivemos o privilégio de entrevistar uma personalidade, que lhe confesso, sou um grande fã, desde
que ele começou a trabalhar na TV, Sérgio Rangel, tem um conhecimento profundo dos animais e transmite tudo
o que aprendeu, de forma muito carinhosa. É nítido, o amor que ele tem pelos animais, tal como, o amor que tem
em educar e compartilhar seu conhecimento. Temos também, dicas e matérias muito importantes que vão lhe
ajudar a enfrentar o verão com seu pet.
Mais uma vez, agradeço por estar conosco e lhe desejo que 2019 seja o das suas realizações!
Um forte abraço e boa leitura!
Wilson Salce
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Comportamento

A culpa é dele!

Por: Raphael Storti
Foto: Divulgação

Comportamento

D

urante esse período do ano, nossos
corações se enchem de amor e alegria e
acabamos por tomar algumas decisões que
por impulso ou muito bem planejadas nos geram
uma grande responsabilidade: A posse de um ser
vivo.
A compra ou adoção de um animal de estimação é
uma responsabilidade, um contrato vitalício com um
ser que dependerá totalmente do seu novo tutor e a
alimentação, higiene, cuidados com sua segurança e
saúde são algumas das “cláusulas” desse contrato.
É muito importante que se tenha tudo isso em
mente já que o período após as festas é o que mais
registra casos de abandono de animais e as
desculpas sempre deixam claro que a aquisição do
pet foi mal planejada.
É muito comum ouvir coisas do tipo: “ele faz muita
sujeira”, “ele late e chora a noite e está
incomodando os vizinhos” e “ele estraga os móveis
da casa”. Mas será que “ele” é realmente o
problema? Eu não me recordo de nenhum cão ou
gato que tenha usado suas incríveis habilidades de
venda para convencer um humano a comprá-lo ou
adotá-lo, ou seja, a culpa não é “ele”.

Dicas para a adaptação de um novo PET
- Mantenha-o em um espaço restrito antes de liberálo por toda a casa. Prepare um ambiente onde o cão
não corra risco de se machucar e retire coisas que ele
pode destruir. É importante que o cão tenha um
“cantinho” dele na fase de adaptação;
- Deixe o pote de comida distante do local deﬁnido
para as necessidades;
- Ofereça brinquedos para cão roer;
- Após o ciclo de vacinação inclua na rua rotina
passeios com seu cão como uma forma de socializálo e também para gastar energia;
-No caso dos gatos é importante que o ambiente
seja telado, que tenham arranhadores disponíveis e
caixas de areia em quantidade suﬁciente.
-Brinquedos adequados aos felinos são
importantes para eles brincarem e se distraírem.
Portanto, desfrute de todos os momentos com seu
pet e lhe será retribuído amor, carinho e atenção.

Lembre-se que animais de estimação exigem tempo
e geram custos e que se “ele” não se encaixa nem na
sua rotina e nem no seu orçamento que tal
considerar um belo quadro na parede ao invés de
um pet? Bicho é sinônimo de diversão,
companheirismo e amor, mas também é sinônimo
de responsabilidade, então, não esqueça: BICHO É
COISA SÉRIA!
Divulgação
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Canicross na praia
Por: Maurício Pinzkoski

E

m audiência, no dia 04/12/18, com o Secretário
de Turismo e de Esporte, Matheus Jungues e o
Diretor de Esportes, Dérick Machado, o
voluntário fundador da Corrida e Caminhada
Beneﬁcente Vai Totó convidou o município de Torres
para ser a Praia Capital do Canicross. O objetivo é
aproveitar o terreno tipo cross e as deslumbrantes
paisagens para realizar uma etapa do inédito
Campeonato Brasileiro de Canicross promovido pela
Vai Totó e pela CANINOS - Federação de Esportes com
Cães do Rio Grande do Sul.

A Vai Totó é uma ação social beneﬁcente, nascida por
voluntários em 2016, já arrecadou e doou mais de 7
toneladas de ração beneﬁciando inúmeras ONGs de
proteção animal e de crianças em cidades como Porto
Alegre, Caxias do Sul, Gramado, Canoas, Guaíba,
Picada Café, Esteio e Novo Hamburgo.
A ação tem homologação do Conselho de Medicina
Veterinária, SESC/RS, Conselho de Educação Física e
Associação Brasileira de Zootecnista além da Farsul,
Febrac, Assembleia Legislativa e do Governo do
Estado do Rio Grande do Sul.

"Em 2018, dentro da programação do Festival de
Balonismo, realizamos um treino teste no parque da
Guarita, com a Cusco, equipe de canicross. Além disso,
temos feitos ações da Vai Totó em grandes eventos
i n t e r n a c i o n a i s c o m o E x p o i n t e r, Fe n a s u l e
Acampamento Farroupilha", comenta Pinzkoski.
Para o Secretário Matheus, o apoio da prefeitura
somados com o do SESC - já conquistado pela Vai Totó e o da iniciativa privada, vão garantir a realização da
Corrida e Caminhada Beneﬁcente Vai Totó.
"Precisamos avançar em Esportes inclusivos e a Vai
Totó é a única que exclusivamente oferece essa
solução defendendo animais e pessoas", resume
Matheus.
O projeto prevê ações culturais, além das esportivas,
como exposição fotográﬁca, vídeos, palestras,
interações e oﬁcinas ao longo dos cinco dias do
Festival de Balonismo, que será realizado em maio.
culminando com a corrida e caminhada em que todas
pessoas e cães podem participar beneﬁciando a ONG
Associação Torrense de Proteção Animal.
Foto: Vai Totó
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Pet Mix

De orelha em pé
Por : Flávia Salce
Foto: Divulgação

Pet Mix

A

s orelhas de um coelho são incrivelmente
sensíveis e a audição é uma das principais
maneiras de um coelho experimentar o

mundo.

Se você suspeita que seu coelho esteja com uma
infecção no ouvido, consulte um veterinário
especializado em animais silvestres. Tipicamente, a
infecção origina a partir de duas fontes, bactérias ou
ácaros da orelha.
Infecções bacterianas
Infecções bacterianas nas orelhas não são incomuns
em coelhos. Elas podem resultar de bactérias no
ouvido externo que se espalharam para o canal
auditivo, ou a partir de bactérias que infectam as
passagens nasais ou sistema respiratório. O
tratamento é com antibióticos especíﬁcos e
seguros. O seu veterinário realizará uma cultura da
infecção para determinar o melhor antibiótico e
duração do tratamento.

Ácaros da orelha
Os coelhos que vivem ao ar livre são propensos a
ácaros na orelha, se não for tratada, a infestação
pode causar surdez. Os ácaros podem ser
reconhecidos na orelha por uma cor marrom, o
coelho pode apresentar inquietação, coceira,
acúmulo de ceras nas orelhas, mau cheiro,
derivando em otite.
Para manter sempre seu pet saudável, procure
regularmente um veterinário especialista em
animais silvestres de sua conﬁança, ele é o único que
pode administrar a medicação e tratamento, tanto
na prevenção quanto na manutenção da saúde de
seu animal de estimação.
Fonte: Hospital Veterinário Principal / Saúde Animal

Infecções de ouvido médio e interno são muitas
vezes persistentes em coelhos e pode exigir um
longo prazo no tratamento, em casos mais graves, o
procedimento de drenagem de secreções nos
ouvidos e administração de medicação para a dor.
As infecções de ouvido não tratada pode resultar
em headtilt, é quando o coelho não pode segurar
sua cabeça na posição vertical, em casos graves é
realizada a amputação da orelha e do osso
infectado.
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Pet Tour

Passeio no campo
Por Flávia Salce
Foto: Reprodução da Internet

Pet Tour

N

Contudo, se não tivessem a socorrido a tempo,
talvez sua peludinha não teria aguentado e poderia
ter ido à óbito, ou até perdido a pata.

No réveillon fomos com nossa família para o interior
de São Paulo, em um empreendimento muito
bacana, que possuía lagos, rio, uma mata bem
fechada e alguns animais que habitam lá como,
ariranhas, teiús, outros tipos de lagartos, capivaras,
rãs, sapos, serpentes, peixes, passarinhos, águias,
maritacas e uma grande variedade de animais.

Lugares de campo com mata fechada é normal que
tenha animais, inclusive peçonhentos, que aliás,
jamais deveremos matá-los. Eles devem ser
devolvidos para a natureza, quando matamos um
animal, por exemplo, uma serpente, poderemos
afetar toda a cadeia alimentar e o equilíbrio
ambiental daquele habitat. Águias, falcões, gaviões
e alguns lagartos se alimentam de serpentes e
serpentes se alimentam de sapos e rãs e vai assim
por adiante, consegue perceber a importância?
Existe um controle natural nesse habitat.

essa edição vou abordar um assunto sobre
pet e o campo. Os nossos peludinhos
também amam explorar lugares verdes,
ﬂores, morros, campos e tudo que há nesses
lugares.
Vou fazer um breve relato sobre a história de uma
peludinha que conhecemos nesse período de férias
e que vale uma atenção especial.

Além desses animais, conhecemos algumas famílias
bem receptivas que estavam curtindo suas férias e
que transmitiam alegria proporcionando um toque
especial naquele lugar mágico. E entre essas
pessoas conhecemos um casal muito simpático que
tem sua residência nesse local e estão sempre
curtindo o período de férias e ﬁns de semana há anos
lá. Essa família adotou uma cadelinha que hoje está
bem idosa, com 14 anos de idade, antes ela pertencia
ao dono fundador desse empreendimento e após a
sua morte esse casal passou a cuidar dela.
Na primeira semana de 2019, o casal precisou ir até a
cidade que ﬁca bem distante e quando retornou,
viram que havia sangue espalhado por todos os
lados do quintal. Em desespero foram correndo ver
sua peludinha, que estava deitada e havia um
inchaço bem grande em sua pata dianteira e
sangrava muito. Eles nem hesitaram e a socorreram,
levando-a ao veterinário mais próximo. O
veterinário deu medicamentos e fez um
procedimento na pata procurando limpar ao
máximo a região que estava inﬂamada e após esse
procedimento, o veterinário concluiu que a
cadelinha tinha sido picada por uma aranha
peçonhenta, ninguém soube dizer o que houve
realmente, se a cadelinha foi mexer com a aranha e o
tutor também não avistou que talvez essa aranha
estivesse escondida em algum lugar de seu quintal.
Edição 15

Ao deixar que seus peludos como gatos e cachorros
explorem lugares de mata, os acompanhe e ﬁque
atento à presença de animais silvestres, artrópodes,
dentre outros que possam habitar ali. É normal que
um animal se defenda ou queira defender seu
território, no entanto, devemos tomar cuidado para
que não acontecem acidentes, em sua grande
maioria os só irão atacar quando se sentem coagidos
ou ameaçados.
Cães e gatos, principalmente os cães são muitos
curiosos e geralmente gostam de fuçar o
desconhecido, gatos são mais observadores, no
entanto, ao adentrar na mata mantenha-os sempre
próximo a você.
Caminhar na mata é muito gostoso e nos
proporciona vislumbrar a natureza e toda a sua
exuberância. Para nossos pets é ótimo para lhes
proporcionar maior interação e aguçar e estimular
seu olfato, já que eles aprendem muito com os
cheiros que encontram pelo caminho.
Mas não se esqueça, evite caminhar em matas
fechadas, principalmente sozinho. Olhe sempre por
onde pisa e no que se apoia, seguir pelas trilhas é
sempre mais seguro à você e ao seu peluldinho.
Divirtam-se na caminhada!
pg 15

@grupoagape

Essa eu não sabia!

Quase anônimo

Por Wilson Salce

O

Brasil é dono de uma fauna riquíssima, e de grande importância mundial. Assim como em outros
países, temos animais únicos e que são encontrados apenas aqui, em nosso país.

Infelizmente, não são despendidos tantos recursos para estudos de nossa fauna e ﬂora, por esta razão, já
tiveram espécies nativas do Brasil que foram extintas e pouco, ou ainda quase nada, se soube daqueles
animais.
No essa eu não saiba de hoje, trago um animal
endêmico da região do Alto Amazonas nas
proximidades do rio Juruá e no Acre, na Floresta
Nacional do Iquiri. Ele habita também as regiões
da Colômbia, Peru e Equador.
Este é o 3º maior roedor do mundo, perdendo
apenas para capivara e para o castor. A pacarana
(Dinomys branickii) ou paca-de-rabo como é
comumente conhecida, habita ﬂorestas densas,
alimenta-se de frutos, folhas e raízes.
Reprodução da Internet

Pacarana - animal adulto

Pouco se sabe sobre sua vida em seu habitat natural. Sabese apenas, que a pacarana vive em pequenos grupos,
atinge 1 metro de comprimento, 30 cm de altura, chega
pesar até 15kg e sua gestação pode durar até 283 dias.
Este é um animal altamente protegido, o Instituto Onça
Pintada, tem um plantel reprodutivo para garantir uma
reserva genética da espécie. Segundo a IUNC a pacarana
está classiﬁcada com LC (Least Consern - Menor
Preocupação) na Red List. No entanto, é bom saber que há
quem se preocupe com a espécie, garantindo sua
existência no futuro.
Reprodução da Internet
Fonte: IUCN Red List / Saúde Animal / WWF / Richard Rasmussen
Fotos: Reprodução da Internet
Edição 11

pacarana se alimentando
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Venha nos conhecer!
(11) 2679.3889

(11) 99311.2827

www.groomingcare.com.br
Av. Pompéia, 984 - Vl. Pompéia - São Paulo - SP

Saúde Animal

Sem apetite

Foto: Reprodução Internet

Saúde Animal

A

s previsões estão se conﬁrmando, este é o
verão mais quente dos últimos tempos. E a
estação mais esperada do ano chegou
trazendo não só o calor, como também algumas
preocupações. Não podemos esquecer do protetor
solar, de beber bastante líquido, usar roupas leves,
não se expor ao sol em determinados horários. Mas,
e com os pets? Já pensou que, assim como nós, eles
também precisam de cuidados extras?
As altas temperaturas afetam a nossa disposição e
bem-estar assim como dos pets. Este fato ocorre,
assim como os seres humanos, os pets são
mamíferos homeotérmicos, ou seja, sempre
mantém a temperatura do corpo constante. No caso
de cães e gatos a temperatura corpórea normal está
entre 37,5°C a 39,5°C e o organismo busca formas
para regular esta temperatura (aumentando e
diminuindo). Toda esta regulação, especialmente
quando estamos em épocas quentes do ano, leva
em consideração a temperatura ambiente, mas
também a temperatura e geração de energia pelo
metabolismo normal do organismo.
O processo de digestão de alimentos gera muita
energia, consequentemente, muito calor ao animal,
e por isso, quando temos uma situação de alta
temperatura ambiente, chegando até ao estresse
térmico, o pet buscará formas para regular sua
temperatura, seja bebendo água fresca, diminuindo
o nível de atividade física, buscando um lugar mais
fresco e arejado para descansar, assim como,
diminuindo a geração de energia/calor pelo
metabolismo da digestão, ou seja, reduzindo o
consumo calórico devido a diminuição do apetite.
Para evitar que seu animal de estimação sofra com o
forte calor, a Dra. Flávia Rossi, Médica-Veterinária da
Mars Petcare, separou algumas dicas que podem
fazer toda a diferença e ajudar a família e o seu pet a
curtirem juntos este verão:
· Evite expor o pet ao sol entre às 10h e 16hs. Esse é o
período do dia em que o sol está mais quente.

patas e causar sofrimento aos pets. Evite passeios
no asfalto e areia que, geralmente, estão quentes
nesta época do ano.
· Buscar estratégias para troca de calor (chão mais
frio, brincadeiras e enriquecimento ambiental com
água e gelo, banhos, ventilação) é um excelente
caminho.
· Na hora do passeio, leve uma garraﬁnha de água
fresca e ofereça com frequência ao animal. Molhar a
barriga e patinhas também ajuda a refrescar.
·Reforce a atenção com a alimentação do pet, uma
vez que o apetite pode diminuir e o consumo em
momentos e em quantidades inadequadas pode
gerar mal-estar. Subdividida a quantidade de
alimento em mais porções ao longo do dia e ofereça
em horários mais frescos em que o animal apresente
mais conforto térmico. Esse manejo alimentar
favorece uma menor geração de calor pelo processo
digestivo evitando os desconfortos gástrico e
térmico.
· O alimento úmido (sachê), que também é completo
e balanceado, é um bom recurso para estimular a
ingestão de alimentos neste período, é composto
por 60 a 90% de água, contribuindo com a ingestão
hídrica. O tutor pode oferecer apenas ele ou, então,
misturar com o alimento seco, o que tornará ainda
mais palatável a refeição.
· Mantenha sempre água limpa e fresca à disposição
e aumente o número de vasilhas com águas em casa.
Incluir pedrinhas de gelo na vasilha ou disponibilizar
água gelada também são recursos interessantes
para estimular a ingestão de água. No caso de gatos,
espécie que por natureza já ingere pouca água, o
uso de fontes (água corrente) também é um recurso
muito interessante. Vale lembrar que a água é um
nutriente essencial para a vida.
Fonte: Mars Pet Care
Dra. Flávia Rossi, Médica-Veterinária da Mars Petcare

· Fique atento ao piso quente, que pode queimar as
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ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.
ESSENCIAL PARA A SAÚDE
DOS PETS!

www.racoesreis.com.br | facebook @bawwawocial

Capa

Ensinar é viver

Por Wilson Salce

Q

uando você ouve falar na palavra biólogo, o que vem primeiro a sua mente? Se respondeu Sérgio Rangel,
parabéns! Assim como a grande maioria, você também foi privilegiado em aprender com um dos biólogos
mais conhecidos internacionalmente. Venha participar desse bate-papo que tivemos com ele, onde
infelizmente não coube tudo o que conversamos nessa entrevista. Foi um privilégio imenso poder conhecer e
conversar com ele, uma pessoa inteligentíssima, que ama dividir seu conhecimento e acima de tudo, ensinar e
transmitir seu amor pelos animais e pelo planeta. Sérgio Rangel, veio de uma família muito simples do Rio de
Janeiro, nos contou que ao invés de ganhar brinquedos quando pequeno, ganhava livros e nos mostra que para
quem tem vontade, não há barreiras, basta não desistir.
Sérgio, você ﬁcou muito conhecido no programa da
Eliana, nos conte, como iniciou sua carreira?

Wilson Salce

Eu comecei bem antes, quando me formei em 82 no Rio
de Janeiro, sou Carioca, e já trabalhava há quase 10 anos
no Zoológico do RJ,
naquela época não tinha
essa frescura de criança
não poder trabalhar. Eu
morava muito próximo ao
Maracanã, na Barra da
Tijuca e ia andando a pé
para Quinta da Boa Vista,
onde ﬁca o Zoológico do
Rio de Janeiro, há dez
quarteirões da minha casa.
Quando eu me formei eu já
tinha uma boa bagagem
de trabalho, por ter
começado desde cedo
trabalhando no Zoo.
Seu primeiro emprego foi
tratador de Zoológico?

diferença de macho e fêmea, o macho tem um
desenho azul na cara e canta na época de reprodução,
e tinha um homem próximo ouvindo a nossa
conversa. E era o diretor do zoológico, o Dr. Carlos
Alberto Ferreira André, e o Dr. André entrou na
conversou e me perguntou
se eu era uma criança ou um
anão, carioca é bem desse
jeito. Ele me fez o convite de
trabalhar lá, no zoo tinha um
cargo para mim de tratador
mirim, e foi assim que eu
entrei lá. Imagine, poder
trabalhar com onça,
elefante, tigre, leão,
chimpanzé, era um mundo
para um moleque
apaixonado. Na década de
80 os zoos eram muito
primitivos, hoje evoluíram
muito, mas naquela época
era um paraíso para mim.
Quando foi sua primeira
aparição na TV?

Sim, e foi engraçado como
Sérgio Rangel
Nos telejornais da Rede
fui contratado, sempre fui
Globo. No Rio eu era o cara famoso do zoo, porque eu
muito apaixonado pelos animais, então eu passava o
criei o ﬁlhote de orangotango que tinha nascido lá.
dia no Zoológico, e em uma conversa com um tratador
Desde que nasceu eu que lhe dava mamadeira, e ﬁcava
sobre a reprodução do uru (Odontophorus capueira),
com ele para cima e para baixo. Por conta disso, acabei
que é uma ave linda e parece um perdiz grandão,
ﬁcando popular no Rio.
como digo, um perdizão. Na época, eu era um
moleque de 12 anos e falando com ele sobre a
20 24
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Sérgio Rangel e peixe-boi

Você trabalhou em outro zoológico além do Rio?
No Zoológico de Sorocaba. Minha migração para lá
também foi bem interessante, o zoo do Rio era bem
pobre e sucateado, quando eu estava me formando e
trabalhando no zoológico em paralelo, o pessoal do
zoológico de Sorocaba trouxe um ﬁlhote de
chimpanzé e alguns outros animais, era um permuta
que os dois Zoos estavam fazendo. E eu tinha um salão
de répteis, porque é a minha especialidade, a minha
paixão sempre foram as serpentes e lagartos, e eu
tinha um espaço lá que me deram, várias cobras e
lagartos que ﬁcava em uma área especíﬁca que me
deram dentro do Zoo. E o diretor do Zoo de Sorocaba,
o Ronie, ﬁcou apaixonado pelo meu trabalho, e fomos
almoçar e ele perguntava várias coisas para mim, até
que ele perguntou sobre o meu salário e eu respondi
que era bem pouquinho, uma salário mínimo, e ele me
fez o convite de trabalhar no Zoo de Sorocaba.
Primeiramente me convidou para fazer umas
palestras lá e se eu gostasse do Zoo que eu poderia
trabalhar lá. Eu fui para Sorocaba totalmente
desesperançoso, achando que no Interior de São
Paulo não iria vingar. Quando entrei no Zoo de
Sorocaba, ﬁquei admirado, tudo lindo, organizado, já
com índice de natalidade bom e reprodução, tudo
muito coerente, esse diretor era veterinário e
conhecia muito de animais, enﬁm, esse Zoológico
dava de 1000 a zero no zoológico do Rio de Janeiro,
não pensei duas vezes, e decidi trabalhar em
Sorocaba. Fiquei maravilhado, na época não tinha
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cargo de concurso público para Biólogo e fui
contratado como assistente técnico, que era um
cargo comissionado independente de concurso, até
que foi feito o concurso e passei no concurso em
primeiro lugar e comecei a trabalhar oﬁcialmente,
como biólogo e ﬁz um belo trabalho lá. Eu fui o
primeiro cara que criou ararajuba (Guaruba
guarouba) em cativeiro, arara-azul, tucano, macacobarrigudo em cativeiro, eu tive muito sucesso lá,
porque a minha paixão é mexer com bicho, eu nunca
tirei férias em 17 anos que trabalhei em Sorocaba, eu
morava em frente ao Zoo, era só atravessar a rua,
inclusive o pessoal até brincava dizendo, “a gente só
sabe quando o Rangel está de férias, quando ele vem
para cá de bermuda”. Porque nas férias eu ia de
bermuda teoricamente não deveria estar
trabalhando, mas estava lá.
E seu trabalho na TV como começou?
Enquanto eu ainda trabalhava no Zoo de Sorocaba.
Meu primeiro programa de TV foi na TV Cultura,
participando do Repórter Eco, com a Flávia Lippi, em
84, eles iam até o zoo de Sorocaba e me ﬁlmavam e
falávamos sobre os bichos, fazíamos algumas viagens
para falarmos sobre manguezal, caranguejo, a
Flavinha era muito inteligente, muito ecológica, foi
muito bom começar na TV Cultura, que tem tudo a ver
com o que fazemos que é educar.
Arquivo Pessoal
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Sérgio Rangel e tigre
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ﬁzeram o convite para participar do programa
levando um técnico para falar dos animais. O diretor
do zoo, pediu que eu fosse. Conversei com o pessoal da
produção do programa e me perguntaram que animal
eu poderia levar. Eu disse que tinha uma coleção de
tartarugas raras do mundo todo, e ouvi do outro lado
a mulher dizer: “ Tartaruga? Que bicho sem graça!” E
acabou me dispensando. Veja que coisa, o convidado
então do bicho legal, não pode ir no dia, e como o
programa era ao vivo, me ligaram em cima da hora
perguntando se eu poderia ir, eu levei 32 tartarugas e
lotei o palco com os bichos. Tinha tartaruga da Ásia,
da Indonésia, das Filipinas, da China, tinha tartaruga
p a r a t o d o s o s g o s t o s . To d a s d e v i d a m e n t e
acomodadas é claro!

Sérgio Rangel nos Estúdios do SBT

Arquivo Pessoal

Quando o Gugu começou a me entrevistar o IBOPE
estava altíssimo, era apenas um bloco, mas por conta
da audiência, o programa todo foi comigo. Até o
quadro musical caiu! E o Gugu pediu para eu falar com
ele antes de ir embora. Ele chamou o Walter Leite, que
era o diretor na época, e o Gugu falou contrata esse
cara, ele fala muito bem e entende muito de bicho. A
partir de hoje quero só o Rangel comigo no palco. E fui
contratado pelo SBT para trabalhar no TV Animal. Que
depois foi apresentado pela Angélica, onde ﬁcamos 2
anos juntos e após a ida da Angélica para a Globo, a
Eliana assumiu o programa, e ﬁcamos trabalhando
juntos por 16 anos. Incluindo as temporadas no SBT e
Record.

Como você começou no SBT?
Foi quando começou o Gugu, no Teatro da Vila
Guilherme, não existia ainda o Complexo Anhanguera,
e o Gugu começou com TV Animal e na ocasião quem
cuidava do controle de fauna era o EBDF, que hoje é o
IBAMA. Naquele tempo não tinha um controle sobre
animais silvestres, e no programa havia um quadro
destinado a apresentar animais, que podiam ser
levados ao palco e falar sobre a espécie. Um
determinado dia ligaram no Zoo de Sorocaba e
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Sérgio Rangel e Eliana
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Porque você saiu do programa da Eliana?
Eu e a Eliana temos uma ótima sinergia e uma ótima
relação, que inclusive, estreitou ainda mais com as
viagens que fazíamos para o programa. Um dia a
direção do artística do quadro me chamou, dizendo
que o meu quadro era muito caro, e falaram “Vocês
têm que viajar o mundo inteiro, hotel e avião para
toda a equipe...” E acabaram não renovando meu
contrato.
Você é um dos maiores inﬂuenciadores, como se
sente em relação a isso?
Eu não tinha noção que tudo aquilo iria me dar essa
repercussão toda. Hoje não me considero um
inﬂuenciador, mas naquela época, acabei sendo sim.
Imagine, ﬁcar por mais de 25 anos na TV somente
ensinando. Isso é coisa rara, a cultura no Brasil se
manter por tanto tempo. Antes da Internet, a TV tinha
um grande peso nas casas dos brasileiros e se manter
tanto tempo no ar assim, somente difundindo a
educação ambiental foi maravilhoso. Hoje ministros
palestras no Brasil inteiro, e muita gente me diz que
virou biólogo ou veterinário por minha causa, porque
me assistia, ainda pequenininho na Eliana e mexeu
comigo e partir de programa que descobri o que eram
esses animais, é muito gratiﬁcante ouvir isso. Teve
também uma vez, uma mulher com criança no colo,
que me viu na rua e começou a me abraçar e a chorar,
emocionada ao me ver. Isso não tem preço que pague.

A maioria das minhas palestras não faço o uso de
animais, isso há muito anos. Em universidades utilizo
slides e muito papo. Mas, quando é palestra de
educação ambiental para as crianças, coisa que eu ﬁz
minha vida inteira, desmistiﬁcando os animais,
mostrando os animais, ensinando que na natureza
não tem vilão. O toque e a visão são fundamentais. É
preciso mostrar por exemplo, que a serpente não é
gosmenta e nem gelada como a maioria fala. Ela
brilha, se ela fosse gosmenta ela ia parecer um bife à
milanesa andando no chão. E você só tira essa
percepção tocando no animal, aprendendo,
conhecendo, vivenciando. Essa determinação de não
poder levar os animais em aula, eu acho isso um
absurdo! Porque você usa animais que são
domésticos, que já nasceram em cativeiro de geração
em geração, você não vai pegar um animal selvagem e
meter ele num estresse desse, nunca! Parte desse meu
legado onde as pessoas se tornaram biólogos e
veterinários, foi porque me viram com bicho na mão,
hoje eu não posso fazer isso, nem em TV, não posso
entrar com nada. Se eu quiser gravar alguma coisa
com bicho eu tenho que gravar em algum criadouro,
não posso levar animal para estúdio, porque é
considerado maus tratos. Eu acho que tudo tem que
se colocado na balança, é um estresse para o animal
em um transporte por 5 ou 6 horas até entrar no
estúdio, por exemplo, mas, é importante entender
que talvez seja um mal necessário, por ser importante
Arquivo Pessoal
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Atualmente o trabalho com animais têm sido muito
restritivo, como você está conseguindo realizar
suas palestras?

Sérgio Rangel em Palestra Ambiental para Crianças
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ﬁlhotes do zoológico, era eu. Os bichos eram meus
amigos e eu os levava no programa de TV e nas escolas
para os trabalhos de educação ambiental com as
crianças. É outra coisa você mostrar um vídeo do que
mostrar o animal ao vivo. Os olhos das crianças
brilham, e elas jamais vão esquecer. Me lembro de pais
ligando para mim, dizendo, “Sérgio o que você fez
com o meu ﬁlho? Ele fala o inteiro que quer uma
cobra”, porque aquilo marca a vida das crianças. E
com certeza essa criança vai crescer respeitando a
vida dos animais.
Falando em animais legalizados, qual a sua opinião
sobre a restrição do comércio de silvestres e
exóticos?
Eu não sou muito fã dos Estados Unidos, mas eles
permitem trabalhar com a fauna deles. Lá pode-se
criar quase todas as espécies da fauna nativa e são
comercializados para o mundo inteiro. Lá o mercado
de anfíbios e répteis é enorme, que é movimentado
legalmente. Aqui no Brasil é totalmente diferente.
Não podemos fazer nada, quando você tem essa coisa
que não pode nada, as pessoas começam a fazer as
coisas erradas e traﬁcar os animais. Você deve ter
convivido com isso também, convivíamos com o
papagaio na casa de nossa avó, e agora dizem que não
pode mais, e não dão outra opção. Os animais
comercializados por criadouros legalizados e sérios,
não são removidos da natureza. São criados em
cativeiro há gerações. Quem é sério não tira o bicho da
natureza para vender! Quando se compra um animal

para a preservação daquele bicho na natureza. Para
amar e preservar você precisa conhecer, e nesse
momento, aquele animal vira um embaixador da
espécie dele, e a partir daí as pessoas param de matar
aquele bicho, por terem um encontro positivo.
Quando estava na TV, levei uma incubadora com ovos
de serpentes que nasceram no estúdio em um
programa ao vivo, levava tubarão, a gente fazia um
monte de coisas legais e importantes para educação
ambiental, e hoje não pode nada!

Wilson Salce

Sérgio Rangel e sua Cadela Loba

Qual é a reação das crianças em contato com os
animais?
A reação delas é de admiração. Ficam encantadas,
maravilhadas com o animal. Quando eu trabalhava em
Sorocaba, nós recebíamos muito animais naquela
época, que eram resgatados do desmatamento,
recebíamos ﬁlhote de quati, de mão-pelada, de
siriema, de águia , de coruja, e quem criava todos os
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Sérgio Rangel e sua iguana-comum (Iguana iguana)
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Sérgio Rangel e seu jabuti-tinga (Chelonoidis denticulata)
com mais de 100 anos

legalizado ele vem microchipado ou com anilhas,
além de toda a documentação, e em caso de morte
do animal o tutor deve comunicar às autoridades
responsáveis apresentando o atestado de óbito
para controle. Mas com essa proibição toda, tem
gente vendendo bicho de tudo que é espécie por
“debaixo do panos” e vira uma bagunça geral. Ao
invés de regularizar a situação, já que o brasileiro
sempre gostou de ter bicho, fazem com que a
clandestinidade cresça cada vez mais, aumentando
o tráﬁco de animais e aí sim, afetando nossa fauna.

país que é inexplicável.
Qual a sua opinião de silvestre não é pet?
Determinadas espécies não são pet mesmo! Tais
como os primatas. Eles possuem uma hierarquia
social macho e fêmea alfa. É diferente esse nível
social, o sagui é criado pelos pais e tios, o macacoprego é criado pelas mães e tias, as jovens macacas
do grupo, elas vão aprender a cuidar antes da fase
delas adulta, os ﬁlhotinhos mais novos às vezes são
deixados com os irmãos. Então ao quebrar essa
hierarquia removendo o ﬁlhotinho para vender,
causa um desequilíbrio emocional e social tanto na
mãe, no ﬁlhote, que ﬁcam chorando por 3 dias ou
mais. E primata por ter essa condição social, ao
completar a maturidade sexual, ele irá disputar o

Você acredita que teremos mudanças em favor de
quem trabalha com animais?
Olha Wilson, para ser sincero, eu acho que não. Já
não tenho tanta esperança. Aqui quem trabalha com
bicho é tratado como marginal, como traﬁcante,
explorador, é o pior da espécie. Você acredita que
um dos maiores criadores répteis do Brasil, que
ﬁcava no interior de São Paulo, eles
comercializavam, jiboias, iguanas e tartarugas, e
com o sucesso que eles tinham, a ﬁscalização ﬁcava
mais forte e inclusive iam na época de acasalamento,
pedindo para secar os tanques e conferirem os
animais, só que esse estabelecimento estava
totalmente regular e não achavam problema algum.
Até que apareceu uma lei que jabutis, jiboias e
iguanas são considerados animais peçonhentos, e
não podem ser comercializados. E esse criador faliu.
É uma perseguição com quem trabalha sério nesse
Sérgio Rangel e seu jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris)
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precisam de estagiários, tais como, Tamanduá
Bandeira, Canastra, Tatu Bola, Onça Pintada, Arara
Azul, Peixe Boi Marinho, Peixe Boi de Água Doce, nos
quais você terá uma vivência incrível e lhe trará
experiência e conhecimento que nenhuma
universidade lhe proporcionará. Então se quer
trabalhar com bicho, tem que ralar e estudar muito.
Portanto, não seja preguiçoso ou ganancioso, a
maioria desses projetos oferecem estágio não
remunerado, vale ressaltar que esses projetos mal se
mantêm em virtude da falta de interesse e
investimento na conservação ambiental. Também
não posso deixar de falar sobre o maravilhoso
trabalho que esses projetos realizam, de reabilitação
dos animais que eles recebem ou resgatam. Contudo ,
o conhecimento que você terá estagiando nesses
locais, dinheiro nenhum paga. E depois sim, você será
um proﬁssional diferenciado, porque de meia-boca o
mercado já está cheio.

Sérgio Rangel e sua cacatua-branca (Cacatua alba)

território com o seu tutor, daí onde acontecem
inúmeros acidentes. Para evitar isso, os animais são
castrados, têm suas presas removidas, isso eu acho
um crime! Já é diferente com outros silvestres que
podem sim ser pet, tais como aves, répteis, anfíbios,
artópodes e alguns mamíferos, por exemplo.
Qual seu conselho para quem quer ser biólogo?
A biologia proporciona diversas frentes de trabalho,
no entanto, não se deixe desestimular por
professores, pessoas ou situações. Se você quer
trabalhar com fauna, em reserva, em criadouro ou
zoológicos, estude, dedique-se não se limite em ﬁcar
trancado em uma sala de aula por apenas 4 horas. Saia
de sua zona de conforto. Existem muitos lugares que
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Sérgio Rangel e seu papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva)
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Pet na escola

odos os anos, mais de 7 milhões de crianças
mudam de escola, o que pode ser uma
experiência angustiante e solitária. Estudos
realizados pelo Centro de Nutrição e Bem-Estar
Animal WALTHAM®, parte da Mars Petcare,
comprovam que o contato com pets é cada vez mais
positivo para o bem-estar das pessoas e que eles
desempenham um papel importante na vida das
crianças, ajudando-as, inclusive, a serem mais
saudáveis, criar senso de responsabilidade, estreitar
laços de amizade e desenvolver empatia.
Sabendo disso, a Mars Petcare ﬁrmou parceria com
duas escolas dos Estados Unidos (Steindorf Steam
School, em San Jose/Califórnia, e também com a
Chelsea Academy, em Front Royal/Virgínia) para
comprovar como os pets podem contribuir e facilitar
a transição de crianças para uma nova escola. Os
resultados foram incríveis e destacam o poder dos
animais de estimação para reduzir o estresse, aliviar
sentimentos de ansiedade social e ajudar as crianças
a se conectarem com os novos colegas estudantes.
O Vice Presidente de Marketing da Mars Petcare nos
Estados Unidos, Craig Neely, reforça que “as
habilidades dos animais de estimação e o impacto
positivo que eles têm em nossas vidas são notáveis
e, no caso desta parceria, ajudando a tornar os
pg 32

primeiros dias em uma nova escola menos
estressante e intimidante para uma criança".

Na Steindorf Steam School, o aluno Etienne contou
com a presença do seu cachorro Milo. Já na Chelsea
Academy, o aluno Nate foi acompanhado pelo seu
cão Buddy durante seu primeiro dia de aula. "Uma
grande reviravolta como mudar de escola pode ser
um enorme desaﬁo para as crianças e afetar seu
desempenho estudantil e bem-estar emocional",
destaca Bernardine Clark, Diretora da escola Chelsea
Academy. "Adoramos a idéia de receber os cães de
nossos novos alunos em seus primeiros dias para
ajudar a tornar a transição o mais tranquila possível.»
Antes de seu primeiro dia na nova escola, Etienne, do
sexto ano na Steindorf Steam School, ﬁcou
apreensivo. "Eu estava me sentindo muito nervoso e
achei que todo mundo ia tirar sarro de mim porque
eu era uma pessoa nova na escola." Como o cão Milo
estava lá, Etienne relatou que se sentiu mais seguro
e confortável. "Milo às vezes lambia a minha mão,
me dizendo que ele está sempre lá para mim",
ressaltou ele.
Fonte: Mars Pet Care
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É de família!
Por Wilson Salce
Foto: Divulgação

Vivendo em Condomínio

A

convivência coletiva é um desaﬁo diário.
No qual, todos devem estar sempre
dispostos a promover o bom convívio, o
que em algumas vezes acarreta em abdicar-se de
sua vontade, para que o bem comum prevaleça.
Em uma breve análise, esta premissa pode ser
interpretada como: “Não se pode fazer nada em
um condomínio!”, ou “O direito dos outros sempre
prevalecem aos meus!” O que não é verdade. Em
um condomínio todos têm o mesmo direito e
deveres, sem privilégios a ninguém.
O que acontece é que algumas pessoas querem se
sobrepor ao direito dos outros, ou pensam que
suas prioridades, seu evento, sua visita ou até
mesmo seus ﬁlhos e pets, são mais importantes do
que os outros.
E por conta dessas sobreposições acabam gerando
conﬂitos que em algumas vezes terminam na
esfera judicial, ou na inimizade entre os
condôminos, quando não, até com o corpo diretivo
do condomínio.
O conceito de viver em condomínio é muito
simples, é como você ser um habitante de uma
pequena cidade, que além das Leis Federais,

Estaduais e Municipais, possuem algumas “leis
complementares”, que visam o bem-estar coletivo,
sendo estes o Estatuto do Condomínio, a
Convenção Condominial e o Regimento Interno.
Vale ressaltar, que nenhuma normativa
condominial pode-se sobrepor à quaisquer Leis,
estando os regulamentos internos, sujeitos às Leis
e Normativas vigentes.
Desta forma, todos os habitantes desta pequena
cidade estão sujeitos à essas regulamentações e
devem cumprí-las da mesma forma que estão
sujeitos às demais Leis. O que infelizmente
acontece, é que têm pessoas que querem que o
condomínio se sujeite à sua vontade, ou que o
condomínio e os demais condôminos rendam-se ao
seu querer, tentando por muitas vezes, vencer pelo
cansaço.
Não é incomum ter nos livros de registros,
reclamações sobre barulho, música alta ou com
letras ofensivas ou imorais, festas que extrapolam
o horário limite, crianças e adolescentes com
algazarra, entre outras questões também estão
animais barulhentos.
Como toda situação adversa, a solução está na
educação. Basta, com que a pessoa que esteja
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transgredindo as regulamentações, atenha-se às
determinações estabelecidas e o problema está
resolvido.
Entretanto em sua grande maioria, as pessoas não
gostam de serem chamadas à atenção. E
geralmente recebem uma comunicação desse porte
como, implicância, perseguição, injúria ou injustiça.
Se todos aplicarem o bom senso em cotidiano,
muitos problemas enfrentados nos condomínios
seriam eliminados. Não podemos nos esquecer
também, que existem aqueles que se acham vítimas.
Estão sempre se colocando na defensiva, e sua
maior alegação é: “Se os outros fazem, por que não
posso?” Esse tipo de atitude não contribui em nada
com o bom convívio coletivo, apenas agrava ainda
mais um problema existente.
Entretanto, cabe a cada condômino fazer sua parte
para que todos tenham uma ótima convivência. Ao
aplicar em seu cotidiano a empatia, trará benefícios
à todos. Uma vez que vire hábito os velhos costumes
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se vão. E a convivência com seus vizinhos será muito
melhor.
Ao ler os parágrafos acima, alguns devem estar se
perguntando, qual a relação do assunto com o tema
pet? A resposta é bem simples. Existem condôminos
que possuem pet, e pensam que podem fazer tudo,
ou melhor, que seu animal pode fazer tudo, por ser
um bichinho e que não entende o que faz. Fato este
que é uma grande inverdade!
Os animais aprendem por associação, basta reparar
em documentários, ou se tiver a oportunidade de vêlos em seu ambiente natural. Os animais obedecem
a uma hierarquia, onde tem um chefe e os
subordinados. Os animais que são mais afoitos,
insubordinados ou que apresentem qualquer outro
tipo de comportamento diferente da média de seu
grupo, ﬁcam mais afastados, pois o próprio líder de
seu grupo determina essa exclusão, para que estes
se adaptem e voltem a integrar o grupo com maior
proximidade. Também é comum ver o líder
disciplinando os mais novos, às vezes mostrando os
Edição 11
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dentes e algumas ocasiões dando-lhes leves
mordidas, para que se atenham e mantenham um
comportamento adequado ao seu grupo.
Então antes de dizer “Meu bichinho não sabe o que
faz!”, repense sua frase. Eu particularmente
acredito na inteligência animal, eles são capazes de
feitos incríveis e aprendem cada dia mais, basta ter
paciência e disposição para ensiná-los.
Da mesma forma que os ﬁlhos se espelham nos
pais, os pets, também o fazem espelhando-se em
seus tutores. Repare um animal criado em um
ambiente hostil, que os familiares vivem brigando,
gritando, o animal age da mesma forma, dentro e
fora de casa.
Quando o animal é criado em um ambiente
acolhedor, carinhoso, onde as pessoas se
respeitam, este é carinhoso em todos os ambientes
que esteja.
Também pode alguém falar, “mas Wilson, todos em
casa são carinhosos uns com os outros, há respeito
e amor em nosso lar, mas meu cachorro não deixa
ninguém chegar perto de mim.” Com base nisso eu

te pergunto, o que você fez para ele parar com essa
atitude? O animal, como disse acima, aprende por
associação, caso você não o tenha corrigido no
início de sua atitude, ele tomou isso como certo, e
que ele está te protegendo. Para corrigir esse
comportamento agora que ele está habituado é um
pouco mais complicado, mas não impossível.
Nós temos que ser o exemplo para nossos
animaizinhos, caso não formos, eles assumirão o
papel de líder. Aí sim, você terá um grande
problema! Conheço relatos de condôminos que
têm muita diﬁculdade no trato com seu animal,
chegando até serem agredidos pelo animalzinho.
Portanto, se seu animalzinho está apresentando
um comportamento que destoa do normal,
procure corrigir no início, vale ressaltar que não se
trata de agredir, gritar, espernear, ou dar sermão
no animal, uma vez que desta forma, ele não
entenderá o que está acontecendo.
Vamos empregar em um exemplo simples, o fato
do animal não deixar que outra pessoa se aproxime
de você. Muitas vezes as pessoas acham engraçado
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o animal ele está associando como uma atitude
correta e sempre irá repetí-la. Para evitar que isso
torne um transtorno para você, sua família e seu
pet, basta que na primeira vez que ele tenha essa
atitude, você o repreenda com um simples
comando de voz, dizendo “Não!” ou outra
vocalização forte, em que você empregue seu uso
com autoridade e tom severo. Caso ele repita,
repreenda-o novamente, com o tempo ele irá
entender que sua atitude não está lhe agradando, e
o que faz é errado.
Isso vale também para animais que produzem sons
excessivos, tais como, cachorros que latem sem
motivo algum ou quando há movimento na área
externa de sua unidade.
Desde ﬁlhotes os animais devem ser condicionados
a respeitarem o ambiente onde vivem, você não o
ensinou o lugar certo para o xixi e o cocô? O
conceito é o mesmo. Basta que você se aplique na
educação de seu animalzinho, para que ele não lhe
traga problemas com seus vizinhos. Aﬁnal,
ninguém gosta de ﬁcar escutando latidos o dia
inteiro!
Neste caso, como em outros, aplique a empatia, e
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pergunte a si mesmo, “E se fosse a situação
inversa?” Tenho certeza que de pronto a grande
maioria responderá: “Eu aguentaria, tadinho é só
um animalzinho se comunicando.” Sou novamente
obrigado a lhe trazer a clareza, que isso não é
comunicação, e sim, um ato de demonstração de
dominância, fato este que não é adequado a um
animal de companhia.
É claro que isso não quer dizer que o animal deve
ser um bobalhão, quando necessário ele poderá e
deverá se defender.
O que precisamos ter conhecimento é o fato de que
o nosso animalzinho deve se adequar ao local onde
moramos, caso contrário, isso trará dissabores a
você e aos seus vizinhos. E é de sua total
responsabilidade fornecer uma ótima qualidade de
vida ao seu animal, assim como, lhe educar.
Caso encontre diﬁculdade na educação
comportamental de seu animalzinho, procure
ajuda de um especialista, existem atualmente
vídeos de excelente qualidade na Internet que
também podem lhe ajudar, pesquise, estude e
interaja com seu animalzinho, isso trará benefícios
a ambos.
Edição 11
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A larva com gosto de coco

Por Richard Rasmussen
Foto: Marcio Lisa / Txai Studios
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novamente todo o ciclo. Nem todo
coquinho que se abre tem macu. Este é
um dos segredos do povo da ﬂoresta.

Marcio Lisa / Txai Studios

S

aímos para uma caminhada pela ﬂoresta para
buscar os frutos ou coquinhos da palmeira
babaçu. Depois de uma bela caminhada e
muito suadouro pela ﬂoresta, nosso guia
interlocutor encontra uma dúzia
desses frutos caídos no chão. Ele se
abaixa, e, com seu facão corta os
frutos ao meio para revelar o macu:
uma larva de cerca de dois
centímetros, bem gordinha e com a
cabeça bem pequena. Esta é a forma
larval de um besourinho, que ao
colocar seus ovos no fruto, se
desenvolve ali dentro alimentando-se
de toda a carne do coquinho. Ele
realiza sua última transformação, ou
metamorfose, dentro do próprio coco
e já sai formado para realizar a função
mais importante de sua curta vida
como inseto adulto: voar, achar um(a)
parceiro(a) e se reproduzir, iniciando

Muitas vezes eles saem para caçar por
alguns dias e tem de se alimentar de
outras coisas que não a caça, que será
levada para a aldeia. O macu possui
alto teor de proteína e gordura. É
ótimo para sobreviver. Na mesma hora
resolvi comer uma das larvas macias
que espocam na boca, sendo
observado com atenção pelos meus
companheiros de viagem e pelo guia
que demonstra um certo sorriso no
canto da boca. Não entendi o sorriso,
achei que estava fazendo algo errado e
resolvi perguntar se eles não comiam o macu. “Claro
que sim, mas não deste jeito, a gente assa ele na
frigideira antes porque senão dá dor de barriga”. Só
me falta essa, agora já foi.

Marcio Lisa / Txai Studios
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Venha desfrutar de paisagens únicas
Conhecer novas culturas
Aprimorar seus conhecimentos
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Os perigos do verão

Por Wilson Salce
Foto: Reprodução Internet
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E

ssa é uma época apreciada por muitos! Tempo
de relaxar, viajar, curtir a família, os amigos,
conhecer novos lugares, desfrutar o tempo
livre, seja no campo ou no litoral. De fato o verão
proporciona dias lindos e temperatura ideal para
aproveitar o mar, a piscina, os lagos, rios e
cachoeiras, enﬁm, cada qual aproveita da forma que
melhor convêm, tal como, ﬁcar deitado em uma rede
apreciando uma boa leitura ou simplesmente
relaxando.
Assim como nós, os animais ﬁcam mais preguiçosos
no verão e buscam lugares mais frescos para se
abrigarem e tirarem um bom cochilo.
O que temos que nos atentar em relação aos nossos
pets nessa época do ano, é que eles diferentes de
nós não transpiram e fazem sua troca de calor
através da língua, no caso dos cachorros, os gatos a
fazem pelas patas, e cada espécie tem sua maneira
apropriada de se refrescar.
Portanto, devemos respeitar alguns horários ao
planejar fazer atividades físicas com nossos pets,
evitando de sair para caminhar nos horários em que

o sol esteja muito forte, ou que o piso, seja asfáltico
ou cimentício, esteja muito quente.
Não é incomum a entrada nas emergências de
clínicas e hospitais veterinários de animais com
queimaduras severas nas patas, por terem
caminhado sobre o asfalto ou calçadas quentes.
As queimaduras nas patas dos animais são difíceis de
tratar, em razão da pressão que sofrem pelo
caminhar do animal, ou simplesmente pelo animal se
levantar. Além do fato de trazer muita dor e
incômodo ao animal.

Para que você e seu pet aproveitem um bom
passeio, procure fazê-lo nas primeiras horas da
manhã, antes das 10h (dez horas) e a noite. Mesmo
ao ﬁm da tarde, quando o sol está se pondo, o chão
ainda pode estar muito quente.
Antes de se aventurar com seu animalzinho, ponha a
palma das mãos no chão e sinta a temperatura da
calçada e do asfalto, caso sinta incômodo em suas
mãos, signiﬁca que seu pet também sentirá, e se
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sentir queimar… Seu pet se queimará também!
Outro erro dos tutores é pedir para fazer uma tosa
baixa, ou seja, remover os pelos dos animais que
possuem pelagem mais espessas ou volumosas.
Animais que possuem essas características
necessitam dos pelos longos e volumosos para se
protegerem do sol.

Portanto, tratando de tosa, mantenha a tosa ideal
para cada raça. Um bom tosador, orienta seus
clientes a não fazerem tosas diferentes à sua raça,
pois sabem do risco que seu animal poderá ser
exposto. Agora, um tosador que se preocupa
apenas em ganhar seu dinheiro, a fará sem
questionar.

Basta ver sua pele como é bem rosada. Então, como
popularmente se diz, não faça uma tosa pelada no
seu animalzinho! Ao invés de lhe estar
proporcionando conforto térmico, você estará
trazendo sérios problemas à saúde de seu pet, entre
elas, queimaduras solares, irritações na pele, entre
outras complicações ao animalzinho.

Por esta razão é importante que leve seu
animalzinho em centros estéticos ou pet shops
especializados na raça de seu pet. Infelizmente
existem estabelecimentos comerciais que se
preocupam mais em atingir ou superar o
faturamento mensal, do que com a saúde e bemestar de seu animalzinho.

Os pelos dos animais também servem como isolante
térmico, isso mesmo, ao ver um animal peludão,
você pode achar que ele está sofrendo por sua
pelagem, mas ao contrário do que se pensa, o pelo
dele está o protegendo das ações climáticas.

Outro cuidado que deve ser considerado com seu
pet no verão é passar protetor solar em seu focinho
e em áreas de seu corpo que ﬁquem expostas, da
mesma forma que temos que nos proteger do sol,
eles também devem, em virtude das áreas mais
sensíveis como o nariz, ponta das orelhas, no caso de
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animais com orelhas curtas, estarem mais sujeitas a
queimaduras solares.
Não esqueça também de sua barriguinha, os raios
solares reﬂetidos pelo asfalto ou calçamento,
também podem causar sérias queimaduras nos pets.
Outro fator que não pode ser menosprezado de
forma alguma é a hidratação. Leve sempre com você
água fresca para oferecer para seu animalzinho. Em
cada parada que ﬁzer, seja para o xixi, ou cheirar uma
árvore, um poste, oferte água ao animal.
A desidratação pode levar à morte. Portanto, em
cada oportunidade ofereça água ao seu
animalzinho. Atualmente existem diversas soluções
práticas no mercado que vieram facilitar a vida do
tutor durante as caminhadas, tais como,
bebedouros retráteis, de silicone, dobráveis e até
mesmo os que têm capacidade térmica.
O importante é que tanto você e seu pet estejam
bem hidratados durante o passeio, para que este

seja bem proveitoso. E isso vale também quando
estiver transportando seu animalzinho em seu carro!
Já que foi tocado nesse assunto, lembre-se de
sempre manter o veículo bem arejado, mesmo em
movimento. Caso esteja com as janelas abertas,
nunca deixe que seu pet ﬁque com a cabeça para
fora. Isso pode parecer engraçadinho, vê-lo com a
língua de fora, as orelhas balançando ao vento…
Mas essa brincadeira pode custar muito caro ao
animal.
Além do risco de acidente, pedriscos e detritos que
estão sendo lançados por outros veículos podem
atingir o animal, causando lesões seríssimas e o levar
à óbito.
O tutor deve-se atentar também com os cachorros
braquicefálicos, aqueles que possuem o focinho
achatado, tais como, o buldogue francês, pug,
boston terrier, pequinês, boxer, buldogue inglês,
shih-tzu, entre outras raças. Esses animais possuem
a tendência de apresentar a síndrome respiratória
braquicefálica, que em linguagem simples, afeta o
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sistema respiratório do animal, impedindo que seja
absorvido mais oxigênio, que consequentemente o
sangue tem menor oxigenação.
Caminhar em dias quentes com essas raças pode ser
muito arriscado, pois estes podem desmaiar em
razão da menor oxigenação.

hipertermia.
Por esta razão devemos ter plena ciência de que um
belo dia de sol na praia para nós, não é
necessariamente igual para os cães, para eles isso
pode ser um dia de tormento. Repare, em dias
quentes, seu animalzinho prefere uma boa sombra a
brincar ao sol.

A hipertermia, também é um dos maiores problemas
enfrentados pelos cães no verão. Algumas raças
devem estar com focinheira ao fazerem suas
caminhadas, e em dias muito quentes, não é
aconselhável sair com cães usando focinheiras, já
que esta limita a abertura da boca dos cães, e é por
ela que eles fazem a troca de calor. Impedindo sua
abertura, o animal não fará a troca correta de
temperatura, resultando em catástrofe.

Ao menor sinal de anomalias no comportamento
físico de seu animalzinho durante uma caminhada
em dias mais quentes, pare, ofereça água, descanse
sob uma boa sombra, espere que ele se recupere,
para que continue sua caminhada. Ao perceber que
não está surtindo efeito, procure imediatamente
atendimento médico para seu pet, adiar a procura de
ajuda poderá custar a vida de seu animal.

Pelas redes sociais recebi a informação que dois
cãezinhos da raça bulldog francês vieram à óbito em
razão dos dias quentes, e que faleceram por

Fonte: Tudo de Cão / Meus Animais
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Essa eu não sabia!
www.revistapetplus.com.br
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Todas as quartas-feiras

Não compre animais sem procedência

Diga NÃO
ao tráfico de animais

Aquarismo
Água doce

Hora do rango

Por Marcio Castilho Lopes - Aquarioﬁlista
Foto: Divulgação
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Água doce

O

lá amigos aquaristas! Início de ano, verão,
férias... Aquele tempo a mais com a família,
os peixes já foram adicionados no aquário,
alguns ainda virão. Então vamos falar sobre a
alimentação.

recuperação de peixes), uma vez que o peixe acaba
sendo atraído a comer essas rações pelo odor
característico e assim dá sequência em seu
metabolismo. Lembramos que não se trata de
medicamentos, apenas abre apetite.

Quando se trata de alimentação nem sempre é fácil
escolher, aﬁnal há uma inﬁnidade de opções nas
prateleiras da loja de aquários e por isso sempre é
muito importante conversar bastante na loja para
chegar num consenso, dentre essa inﬁnidade
existem rações dedicadas, inclusive, há
determinadas espécies e outras rações que atendem
amplamente várias espécies. Daremos algumas
dicas de rações para peixes a seguir.

Algumas rações contêm até raspas da árvore
aroeira, cascudos e outros peixes de fundo gostam
de consumir, como já é sabido existem peixes de
superfície, de meio e de fundo de aquário, portanto é
muito importante escolher adequadamente a ração
para que cada um desses peixes se alimentem bem.

Ração principal – Contém as proteínas, vitaminas,
cálcio dentre outros elementos essenciais para os
peixes, dê preferência para as que não turvam a água
e que tenha maior índice de aceitação pelos peixes.
Ração para coloração – Além dos elementos básicos
para os peixes contém nas marcas de maior
qualidade, astaxantina e spirulina fazem parte de
sua formulação e são naturais, ou seja, vão realçar a
coloração natural dos organismos em questão e não
alterá-la artiﬁcialmente que geralmente pode trazer
malefícios.
Ração para melhorar imunidade – Existem também
no mercado opções de ração com alho e/ou
vitaminas que agem no fortalecimento da
imunidade (preventivamente e também na

Tão importante quanto a escolha das rações é variar
entre elas, dar mais de uma opção para os peixes,
primeiro para que o trato digestório consiga ter
acesso aos mais variados e necessários elementos,
segundo a maioria das melhores rações são
importadas e as vezes nos deparamos com falta
delas no mercado e terceiro e não menos importante
e eu gosto de fazer esse paralelo, nós acordamos e
tomamos café da manhã, depois almoçamos, café
tarde, jantar, enﬁm, variamos o cardápio. Porque
não essa variação (em quantidade moderada, claro)
para nossos peixes?
Por último para esse nosso bate papo, existem
rações para férias e feriados e até mesmo
equipamentos que você pode colocar as rações
enquanto viaja, os famosos alimentadores
automáticos, então capriche na qualidade da
alimentação e curta bem seu aquário!
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Aquarismo
Marinho

Temperatura
Por Marcio Castilho Lopes - Aquarioﬁlista
Foto: Divulgação
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O

lá amigos aquaristas, temos ainda pela
frente longos papos em diversos campos do
aquarismo marinho, contudo, por estarmos
no verão brasileiro e em período de férias é de suma
importância conversarmos sobre temperatura da
água e meios de alimentar os organismos em sua
ausência.
Para quem já tem o aquário marinho habitado, em
épocas como essa de férias e calor intenso quase
sempre entra em desespero, mas existem diversas
formas de deixarmos tudo dentro dos conformes,
vamos lá!
Quanto à alimentação, existem diversos modelos de
alimentador automático, de forma geral consiste em
um equipamento que possui um armazenamento da
ração que você já alimenta os peixes e que a libera de
acordo sua programação, geralmente usam pilhas
(pensando em falta de energia na sua ausência),
costumo orientar os aquaristas que veriﬁquem
sempre o estado das pilhas, que ligue o alimentador
com pelo menos uma semana antes da viagem para
se certiﬁcar que esteja tudo em ordem e os peixes
também se adaptem.
Se tiver alguém que possa alimentar também pode
ser interessante, mas essa pessoa precisa conhecer
um pouco de aquarismo para que evite os excesso
de rações no aquário o que acarretará em morte
direta ou indireta dos organismos, (falaremos mais
no futuro) mas se a pessoa não conhecer sobre
aquários uma dica bacana é deixar separada as

quantidades exatas em recipientes adequados para
cada dia da semana e instruí-la a alimentar somente
aquela porção, mas lembre-se, deixe essa opção por
último.
Quanto a temperatura, caso o aquário esteja ﬁcando
frequentemente acima dos 26º recomendamos
algumas dicas. Adquira um cooler, são pequenos
ventiladores que podemos colocar próximo a
superfície do aquário, geralmente usamos com duas
conﬁgurações, um tirando o ar e outro soprando o
ar, mas se o ambiente estiver muito quente, só isso
não vai resolver por muito tempo, então mantenha o
ambiente com boa circulação de ar.
Existem também sistemas de refrigeração
motorizados para os aquários, os famosos chillers,
que são nada mais que pequenas geladeiras
dedicadas ao aquário, a água passa por serpentinas
que são refrigeradas e trocam temperatura e assim a
temperatura do aquário ﬁca mais estável.
Alguns aquaristas nos dias de hoje tem instalado ar
condicionado no ambiente onde o aquário se
encontra, dessa forma a troca de ar pelos coolers se
torna mais eﬁciente e o aquarista e demais membros
da casa usufruem de um ambiente também
condicionado, bacana não é!?
Converse com o lojista de sua conﬁança, outros
aquaristas que passam pela mesma situação para
buscar sucesso em seu aquário!
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