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Oano mal começou e já está dando muito o que falar. Recentemente houve o caso de mais um canil ter 
seus cães retirados em razão de ação de um grupo de ativistas da proteção animal. Infelizmente, essa é 
uma situação que ainda está fora de controle em razão de diversos fatores, sendo a principal delas, a 

falta de fiscalização dos criadouros. A ausência de fiscalização maximiza as condições para aqueles que querem 
atuar de forma clandestina ou mesmo ilegal na criação de animais, o que resulta em maus-tratos e não garante a 
preservação da linhagem dos animais, tampouco sua saúde.

Nesta edição estamos apresentando uma matéria que aborda a diferença entre os clandestinos e os criadores 
éticos. Nas imagens ilustrativas da matéria, foi optado por meras ilustrações. Recomendo que essa matéria seja 
lida com muita atenção e sem pré-julgamento, uma vez que a atividade de criadouro é permitida por lei e se 
realizada dentro dos padrões éticos, não representa nenhuma condição de maus-tratos ou abuso dos animais.

Damos as boas vindas também ao nosso novo colunista o Dr.  Fagner de Moraes de Oliveira, que a partir desta 
edição trará dicas incríveis para lhe ajudar a cuidar bem de seu animalzinho. 

Um forte abraço e boa leitura!

Wilson Salce
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Ganhei um irmãozinho

Por: Raphael Storti
Foto: Divulgação

ComportamentoComportamento



O nascimento e a chegada de um bebê 
provocam diversas alterações na rotina da 
casa. 

Durante a gravidez alguns cômodos começam a ser 
preparados para acomodar o bebê e nos meses 
finais da gestação a futura mamãe começa a passar 
mais tempo dentro de casa. Após o nascimento, 
todos os olhos se voltam para o mais novo membro 
da casa, praticamente toda a atenção da família e 
das visitas será dada ao bebê e quem antes se 
abaixava para dar oi para o cachorrinho pode acabar 
se esquecendo dele ou dedicar a ele menos tempo. 

Até aí tudo normal, o nascimento de um filho é 
provavelmente o maior dos eventos familiares. O 
problema é que nem sempre nosso cãozinho lida 
bem com essa situação e pode apresentar algumas 
mudanças de comportamento “indesejáveis” como 
latir, destruir ou errar xixi e cocô para de alguma 
forma recuperar a atenção perdida, mesmo que 
essa atenção venha em forma de bronca. Menos 
comum, mas também possível, eles se isolam 
e s p o n t a n e a m e n t e  o u  d e s e n v o l v e m  u m 
comportamento competitivo com o bebê.

Não é possível saber antecipadamente qual será a 
reação, mas uma preparação pode ajudar na 
adaptação do cão na chegada do seu irmãozinho 
humano. As mudanças na rotina do cão devem ser 
evitadas dentro do possível, então se ele passeia 
todos os dias, por exemplo, tente não modificar 
isso. Quanto ás mudanças que não poderão ser 
evitadas, elas devem ser iniciadas com a maior 
antecedência possível antes da chegada do bebê.

Então se o cão dorme na cama e não poderá mais 

dormir ou se terá restrição a algum cômodo da casa, 
isso deverá ser preparado antes e não após a 
chegada do bebê para que ele não sinta “ciúme”.

Além da preparação para a chegada, deve-se ter 
atenção quanto a apresentação dos “irmãos”. Faça 
uma troca de cheiros dando uma mantinha do bebê 
para o cão para que ele se familiarize com esse 
cheiro. Não acelere o contato. Quando o cão já não 
se importar tanto com a novidade, deixe ele ter 
contato visual no colo ou berço e talvez até cheirar 
um pouco bebê. Não adianta também tentar 
esconder o bebê do cão para apresentar como uma 
grande novidade algum tempo depois. Seu cão 
saberá através dos sentidos que há algo diferente na 
casa.

E o mais importante: Não deixe seu cão de lado! Ele 
precisa saber que ganhou um companheiro e não 
alguém com quem precisa disputar atenção.

Confira a conversa com a Fabiana Justus, acesse 
https://youtu.be/RBxi6vAlurs  

Comportamento
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Pet Mix

Por : Flávia Salce
Fonte: Canal do Pet
Foto: Divulgação

Carinho com asasCarinho com asas



Os animais de estimação são ótimos 
companheiros para o dia a dia. Para aqueles 
que amam aves e  querem ter um pet que 

goste de dar e receber carinho, a dica é ter 
calopsitas. 

Elas são totalmente dependentes da atenção dos 
humanos e, assim como qualquer outro pet, 
precisam de cuidados especiais, como alimentação 
balanceada, higienização e, antes de mais nada, 
muito amor. 

Essa espécie vive cerca de 20 anos, exames de 
rotinas médicas sempre devem adotadas como 
qualquer de outro pet,  e las precisam ser 
vermifugadas anualmente. 

De origem australiana, a ave pode ser criada em 
gaiola fechada, ou pode ficar solta passeando nos 
móveis da casa, desde que esteja sempre 
acompanhada do dono.

Para ter o pássaro manso e domesticado, é 
necessário adquirí-lo ainda filhote. É preciso que o 
dono estabeleça um contato direto  com o pássaro 
desde cedo. O ideal é manusear bastante e dar a 
papinha pela seringa, mas, depois de adulto, apesar 
de ele já se alimentar sozinho, é preciso que o 
contato e a atenção continuem. Dessa forma, a ave 
cria um vínculo de confiança com o dono e 
dificilmente se tornará um pássaro bravo.

P a r a  m a n t e r  u m a  c a l o p s i t a  s a u d á v e l ,  é 
recomendada uma alimentação rica em vários tipos 
de nutrientes. Existem no mercado rações 
específicas para a espécie. 

 Com a ração adequada alcançam os níveis de 
vitaminas, sais minerais e outros nutrientes 
necessários. Outros alimentos que podem ser 

oferecidos ao pássaro são beterraba, cenoura e 
milho. 

Além da alimentação, o local de moradia precisa ser 
adequado para a espécie. A criação das calopsitas 
pode ser feita em gaiolas, se for criar em gaiolas, elas 
precisam de espaço  bom para praticar voo, mas não 
é o ideal, por isso ela é mais indicada para quem 
mora em apartamento e apenas por algumas horas. 
Se a intenção for criá-la solta, é importante 
consultar um profissional para auxiliá-los na prática 
do voo, sendo importantíssimo para que ave não 
sofra atrofias musculares. Essa é a melhor opção, já 
que a ave é barulhenta e precisa de espaço para que 
possa cantar, gritar ou assobiar sem muitos 
problemas.

É possível saber qual o estado de humor da sua 
calopsita apenas observando os movimentos de sua 
crista. Quando está bem tranquila, ela costuma 
deixar as penas para baixo, já quando está 
assustada, eufórica ou animada, fica com as penas 
para cima. 

Elas são consideradas aves monogâmicas, ou seja, 
quando escolhem um companheiro é para a vida 
toda. Quem geralmente opta por um parceiro é a 
fêmea e não é um processo nada fácil, já que elas são 
rigorosas e podem demorar anos até encontrar o 
par ideal. 

Pet Mix
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Pet Tour

Por Flávia Salce

Foto: Reprodução da Internet

Vamos passear?



Com a humanização dos pets, os bichinhos 
deixaram de ser simplesmente um animal do 
quintal de casa. De acordo com a pesquisa 

feita pela MindMiners, os cachorros e gatos são 
considerados e tratados como parte da família para 
88% dos brasileiros. As pessoas sentem orgulho de 
apresentar seu amigo peludo para a sociedade, isso 
faz com que eles sejam mais habituados com a rotina 
de seu tutor, sempre que podemos, levamos nossos 
bichinhos conosco. Eu, por exemplo, gosto de 
começar o dia de forma bem agradável. Ao levar as 
crianças para a escola, o Billy vai junto para desfrutar 
desse momento. Basta falar a palavrinha mágica 
“vamos passear?” que desperta sua alegria e 
empolgação. Ao colocá-lo no carro, o Billy já sabe 
exatamente em qual parte do banco ele deve ficar, 
onde  prendo-o com a guia ao sistema de fixação. As 
crianças amam passear com ele e ficam de dentro do 
carro, querendo apresentar seu amado irmão de 
quatro patas para os amiguinhos e funcionários da 
escola. Antes de sair do carro para entrar na escola, 
as  crianças se despedem do Billy com um beijinho na 
cabeça, dizendo, “te vejo mais tarde Billy, tenha um 
bom dia!” E na hora que vou buscá-los , eles entram 
no carro e novamente o  beijam dizendo, “Oi Billy, 
vamos pra casa?”, e a alegria contagia o passeio de 
retorno até em casa.

Aqui vão algumas dicas básicas com base em 
observações realizadas durante o trânsito.

- Devemos comparar o pet à uma criança. Assim 
como as crianças, os pets jamais poderão ficar sem o 
cinto de segurança ou cadeirinha. Uma freada 
brusca, poderá fazer com que ele seja lançado para 
frente do carro, resultando em ferimentos que 
podem ser fatais, tanto ao animal quanto aos 
demais ocupantes, além do animal poder ser 
lançado para fora do veículo. Hoje existem cintos de 
segurança para cães e gatos, em alguns veículos há 
um dispositivo no banco que você pode prender a 
guia também.

- Segundo Código de Trânsito Brasileiro (CTB),  seja 
no banco da frente ou no banco traseiro do carro é 
necessário que as regras estabelecidas pelo  

t r a n s p o r t e  d e  a n i m a i s  d o m é s t i c o s  s e j a m 
respeitadas. Os motoristas que ignoram estas 
normas estão sujeitos às penalidades previstas na 
legislação.

-  De acordo com a orientação do Detran, 
recomenda-se que o transporte, por exemplo, de 
gatos e cães seja feito em caixas de transporte 
adequadas ao tamanho do animal ou em cadeirinhas 
adequadas e com cinto de segurança. 

- Nunca dirija ou transite em seu veículo com o pet no 
colo, os animais como as crianças são imprevisíveis, 
e qualquer barulho ou situação durante o trajeto 
pode fazer com que se assuste, podendo ocasionar 
um acidente de trânsito ou com que ele pule do 
veículo.

- Jamais deixe o pet ficar com a cabeça para fora do 
veículo, ventos constantes nas orelhas e olhos 
podem causar otites e conjuntivites, além de que 
pequenos objetos e sujeiras da pista possam o 
atingir e o machucar. Procure deixar a janela com um 
vão menor de entrada de ar. 

Seguindo essas regrinhas básicas, seu passeio com 
ele será mais divertido! 
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Essa eu não sabia!

ssa bela ave, com o seu belo e colorido bico, é conhecida com o nome popular de papagaio-do-mar, cujo Enome científico é Fratercula arctica,  elas vivem no Norte do Oceano Atlântico, pelas regiões da Islândia, 
Noruega, Groenlândia, Terranova e outras ilhas da região.

O papagaio-do-mar tem cerca de 28 à 30 cm de comprimento e pesa cerca de 400g, e vive cerca de 20 anos.

papagaio-do-mar

Seu bico muda de aparência na primavera, fica com cores 
mais vivas e menos afiado.

No passado essas aves foram alvo de caçadores, Segundo 
a IUNC o papagaio-do-mar está classificado com VU  
(Vulnerable - Vulnerável) na Red List. Hoje em dia, sofrem 
com a poluição e com as redes de pesca ficando presos 
nelas, além disso, com a pesca predatória nas oceanos, 
faltam alimentos para ele e por essa razão, é um animal 
que necessita de bastante atenção e a melhor maneira de 
ajudar é respeitando seu meio ambiente.
 

 Por Flávia Salce

Tirando onda

Os seus pés têm os dedos unidos por uma 
membrana que está adaptada para nadar 
debaixo d’água e as suas penas são à prova 
d’água, são excelente nadadores, mergulham até 
60m para encontrar os peixes no mar, por 
voarem muito baixo, são considerados péssimos 
em voos.

São altamente sociáveis, os papagaios-do-mar se 
juntam em grupos imensos em alto mar para 
encontrar um parceiro.

Casal de papagaios-do-mar
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Quer ter o seu perfil divulgado
 na Revista Pet Plus?

Siga-nos e interaja muito no @revistapetplus



Hipertemia

Saúde Animal

Por: Fagner de Moraes de Oliveira
 Foto: Reprodução Internet



Todos nós, ainda mais no verão, temos sofrido 
com o calor dos últimos anos, e quem tem um 
pet também se preocupa com o seu amigo.

Para ajudá-los vamos entender como os cães e gatos 
regulam a sua temperatura, quais sinais que esses 
animais dão quando estão com calor e daremos 
algumas dicas de como manter o seu pet sempre 
fresquinho.

A transpiração é um mecanismo fisiológico para 
refrescar o corpo, quando o suor evapora ele retira o 
calor da pele regulando a temperatura corporal, 
para nós e para os cavalos isso funciona muito bem. 
Os cães e gatos também transpiram, as glândulas 
sudoríparas deles estão nas almofadinhas das patas 
e no focinho. Como é uma proporção muito 
pequena do corpo a transpiração para eles não 
funciona para regular a temperatura corporal, isso 
não significa que eles não tenham um sistema de 
regulação eficiente. 

Existem dois sistemas fisiológicos para diminuir a 
temperatura corporal, a respiração e os pelos. Ao 
respirar com a boca aberta o seu pet troca o ar 
quente dos pulmões pelo ar mais frio da atmosfera, 
assim ajudando a diminuir a temperatura. Os pelos 
formam um isolante térmico, desta forma a 
temperatura na pele abaixo do pelo não oscila como 
a temperatura atmosférica, faça frio ou faça sol o 
animal está protegido das variações climáticas. 

Mesmo que essas formas de regular a temperatura 
seja eficiente elas têm um limite de tolerância. Em 
dias muito quentes a troca de calor com a respiração 
não funciona, pois, o ar que entra nos pulmões está 
mais quente que o ar que sai, assim ao invés de 
perder calor para atmosfera o animal absorve mais 
calor. Os pelos isolam o corpo de animal para não 
sofrer com o calor em situações extremas impedem 
o animal a liberar o calor, assim gerando a 
hipertermia.

Hipertermia é o nome clínico para aumento da 
temperatura corporal, que para os cães e gatos é 

uma temperatura acima de 39,5 °C com o animal em 
repouso. Em atividades físicas, caminhadas e 
brincadeiras a temperatura do animal pode chegar 
40 ºC sem necessariamente ser um hipertermia.

Um animal em hipertermia apresenta alguns sinais 
clínicos, que são:

Respirar com a boca aberta de modo exagerado, 
Falta de apetite, Irritação e agressividade, Vômitos, 
Deita em superfície fria com as patas traseiras 
esticadas encostando a barriga e as virilhas no 
chão,Línguas e mucosas ficam azuladas (cianose), 
Salivação excessiva, Apatia, Incoordenação motora, 
Perda da consciência.

Caso a hipertermia não seja corrigida rapidamente o 
risco de morte é muito alta, as vezes não dá tempo 
de ser socorrido por um veterinário, e mesmos os 
que são tirados da crise podem apresentar gastrites 
e diarreias devido ao stress fisiológico. 

Os animais mais propensos a essas crises de 
hipertermia são os filhotes, os idosos, os obesos de 
qualquer raça e os animais de focinho curto como os 
bull dog, pug e os gatos persas. Já percebeu que 
esses animais de focinho curto são sempre mais 
gordinhos? É aí que mora o perigo!

Como podemos evitar a hipertermia?

A melhor forma de evitar a hipertermia é tirar o seu 
pet do sol das 11 horas até às 15 horas. Por gelo no 
pote de água ajuda a refrescar a boca, fazendo que o 
ar atmosférico entre mais frio durante e respiração, 
muitos animais molham a boca para se refrescar, 
nem sempre é por sede. Fazer a tosa é indicado 
apenas  para  os  an imais  com pelagem de 
crescimento contínuos (Poodle, Lhasa-apso, Shih-
tzu, etc.)  e não pode ser uma tosa muito baixa, que 
exponha a pele, precisam ser a famosa tosa bebê, 
além de diminuir a retenção de calor evita 
queimaduras de pele. Existem tapetes gelados que 
você pode comprar para ajudar a refrescar a 
barriguinha do seu amigo peludo.
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Capa

Um repórter bom pra cachorro!
Por Wilson Salce

Certamente você já deve ter visto o Repórter Pet em ação. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco 
mais de seu trabalho e ações sociais que este profissional realiza de forma eficaz, competente é séria. 
Jorge Alberto Guerra, morador de São Paulo, apresenta o quadro Repórter Pet no programa A Tarde é 

Show de Nani Venâncio, segundo ela ressalta, ele foi o primeiro repórter a realizar uma feira de adoção ao vivo de 
pets idosos. Ainda afirma que “Ele tem grande sensibilidade para escolher suas pautas e realmente ama o que 
faz”, continuando Nani, ressalta que apostou na ideia sendo a responsável do Repórter Pet estar no ar, “Com 27 
anos de televisão sei reconhecer um talento. Quando conheci Jorge, aqui no programa, percebi o potencial 
dele”.  Vamos conhecer um pouco mais dessa figura carismática e que tem muito a dizer sobre os pets.

Jorge, você não era do ramo pet, como veio para 
este mercado?

Exatamente, sou representante de comercial há 22 
anos, e há 10 anos me envolvi com o mercado pet. 
C o m e c e i  a  f a z e r  a 
representação de alguns 
produtos pet e comecei a 
f r e q u e n t a r  p e t  s h o p , 
clínicas, algumas feiras e fui 
integrando indiretamente 
no mundo pet,  não muito 
focado, foi mais superficial. 
Visitei a primeira Pet South 
America e comecei a gostar 
desse ramo. sempre que fui 
apaixonado por animais, 
m a s  n u n c a  t i v e  a 
oportunidade de ter um 
animal dentro de casa, na 
é p o c a  m o r a v a  e m  u m 
apartamento junto com 
m e u s  p a i s ,  e  e l e s  n ã o 
tinham esse costume. Não 
que não gostassem,  é 
porque eles não tinham 
esse costume de ter um 
animal dentro de casa.

Você trouxe um produto inovador para o ramo pet?

Sim, foi em 2015. Resolvi abrir minha empresa, trouxe 
para o Brasil o conceito de camisetas em 3D. Parte da 

renda obtida com a venda das camisetas, eu revertia 
em doações para ONG’s e instituições do segmento 
pet.

Como começou sua carreira como repórter?

Isso começou em 2016, já 
estava mais atuante no 
m e r c a d o  p e t ,  e  c o m o 
enviava minhas camisetas 
para artista e celebridades, 
eles postavam fotos nas 
redes sociais usando minha 
marca, isso me trouxe boa 
r e p e r c u s s ã o .  E m  u m a 
determinada ocasião fui 
convidado pela Rede Brasil 
de Televisão, para fazer 
uma pauta sobre essas 
camisetas, fiz um desfile das 
camisetas e deu bastante 
audiência. Por conta disso, 
a Nâni Venâncio, que é a 
a p r e s e n t a d o r a  d o 
programa “A tarde é show” 
me pediu para eu falar com 
ela em seu camarim. Eu 
pensei, será que eu fiz algo 

de errado? O que será que eu fiz? E ficamos minha 
esposa e eu aguardando para conversar com a Nani. 
Em nossa conversa,  ela me disse que gostou de mim, 
do jeito que eu me apresentei e pela audiência gerada 
naquele quadro. Ela me convidou para que eu levasse 
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outras coisas do mundo pet no programa. 

Qual foi sua primeira reportagem?

Olha Wilson, o engraçada é que não sou jornalista e 
nunca fui jornalista, a minha desenvoltura é da 
música, cantei há 10 anos como músico na noite junto 
com as vendas, eu não tenho vergonha de palco. E 
naquela semana, fui na região da Santa Ifigênia, no 
centro de São Paulo e comprei uma câmera. Não sabia 
editar, não sabia fazer nada, e na raça eu fui na Pet 
South America 2016 e filmei. Chegando em casa, me 
virei para editar e enviei o vídeo para a Rede Brasil, que 
veiculou no programa A tarde é show e novamente 
deu audiência! Na outra semana, a Nani, pediu para eu 
levar mais alguma novidade, e já estava cada vez mais 
envolvido com o mundo pet, comecei a estudar sobre 
raças e apresentei um quadro sobre as 10 melhores 
raças  para  você ter  dentro de  uma casa  e 
apartamento,  fiz a pauta, e fiquei por 30 minutos com 
ela falando sobre este assunto.

Então, foi assim que surgiu o Repórter Pet?

Foi até engraçado, a Nani sempre me chamava de 
Jorge Guerra, e um belo dia ela me apresentou como  

Jorge Guerra, o meu repórter pet. E aquilo me deu um 
estalo, aí eu pensei, Repórter Pet, esse é o nome! Fui ao 
camarim da Nani e ela me disse: “saindo daqui agora 
registra teu nome para  não ter problema e só volta 
aqui quando estiver tudo registrado.” E naquela 
época eu estava duro, sem grana mesmo! E era cara 
para registrar um nome. E acabei não registrando o 
nome pela questão financeira. E na semana seguinte 
retornei à emissora e perguntei para ela, Nâni vou 
participar do programa? Então, ela me perguntou se 
eu tinha registrado o nome, respondi que não. A Nani 
me falou para eu ir embora e só voltar quando 
estivesse com o protocolo do nome registrado. Tive 
que me virar, e consegui registrar o nome.  E quando 
retornei com o protocolo como ela tinha me pedido, 
ela começou a me anunciar como “meu Repórter Pet” 
e o nome Jorge Guerra foi caindo no esquecimento 
(risos). Agora todos me conhecem como o Repórter 
Pet.

A TV te abriu outras portas?

Com a repercussão de meu nome e trabalho, a Revista 
Cães e Cia me chamou, e eu fui colunista da Cães e Cia 
durante um ano e meio,  na coluna Dicas do Repórter 
Pet. Nesta época também fui entrevistado pela Rádio 
Record do Rio, na rádio Mundial e também algumas 
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emissoras de rádio e começou a pegar o nome, 
dizendo o primeiro repórter exclusivo do mercado 
pet. Nesse meio tempo, tive uma proposta para fazer 
algumas matérias fora  do mundo pet, cheguei até 
fazer na Fipan com jogadores de vôlei, com cantores, 
mas, concluí que eu precisava focar nessa área. Eu 
quero ser o único repórter desse segmento,  e partiu 
desde então a fazer somente do segmento pet, 
comecei a entrevistar biólogos, veterinários, 
adestradores, tudo que era curioso e senti a 
necessidade mostrar mais, porque na TV o tempo é 
curto, na tv temos no máximo 15 minutos para 
apresentar algo.  Então,  comecei  a  sentir  a 
necessidade de fazer alguma coisa a mais, existia uma 
rádio na região da Av. Paulista, que chamava Estação I, 
era uma rádio web, e perguntaram se eu não queria 
ter um programa meu lá. Fiquei 1 ano no ar lá. Hoje a 
rádio não está mais ativa, eles mudaram de segmento, 
e isso foi me despertando, para outros veículos e 
meios de comunicação.

Como começaram suas lives no Facebook?

Neste meio tempo conheci o Lionel Falcon, o 
entrevistei e falei sobre o meu projeto de fazer uma 
live pelo Facebook, eu levei esse projeto para várias 

empresas, e ninguém comprou. Não acreditavam na 
internet, me perguntavam, “Você vai fazer um 
programa pelo Facebook?” Eu respondia que sim e 
que queria fazer algo dinâmico, nada engessado. Mas 
com as empresas, nada! E um dia cheguei no estúdio 
para conversar com o Lionel, apresentei a ideia e  
imediatamente ele falou “Quando a gente começa?” 
Ele foi o único que não me perguntou se eu tinha 
patrocinadores, se tinha grana, só me perguntou 
quando  iniciaríamos. E respondi que seria na próxima 
semana. Então, começamos. Em nossas primeiras 
transmissões vieram veterinários e profissionais do 
ramo pet. Veio também o Richard Rasmussen, a Nâni 
Venâncio, O Wagner Ávila, agora a cada transmissão 
estamos recebendo pessoas famosas ou referências 
no assunto. 

Sua live virou um talk show?

Aconteceu. No início tínhamos um público de menos 
de 1000 internautas e hoje temos mais 20 mil pessoas 
assistindo nossas transmissões. Com isso trouxemos 
também cantores sertanejos, e diversos outros 
convidados. Nossa live no Facebook atingiu o patamar 
das 10 maiores do Brasil.

Você esperava atingir isso em tão pouco tempo?

De jeito nenhum! Estou com 8 meses de live, tanto é, 
que nós vamos remodelar nossa live. Hoje ela é toda 
segunda-feira e nós vamos fazer a cada 15 dias, para 
poder ter uma qualidade melhor para o público e 
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poder ter convidados ainda mais selecionados. Já que 
nem sempre podemos conciliar com a agenda dos 
convidados. Então iremos realizar duas lives por mês 
com uma hora de duração. Traremos convidados 
ainda mais selecionados, mais tecnologia, com 
patrocinadores. Eu não esperava ter uma ascensão  
tão grande assim, e essa live deu repercussão de outro 
lado, as pessoas começaram a nos convidar para irmos 
a programas de TV para falarmos da live. Está sendo 
bem legal .

Você também é palestrante, qual o foco de suas 
palestras?

As palestras têm o foco de abordar temas para os 
cuidados com os pets e o meio ambiente. Elas são 
realizadas em escolas, nas periferias e não cobramos 
por isso para esse público. Quando sou convidado 
para ir em uma escola particular, peço uma ajuda. Em 
todas as palestras levo veterinário, psicólogo, grupo 
de teatro, é um trabalho bem dinâmico e lúdico para 
as crianças entenderem a mensagem que queremos 
transmitir. Abordamos temas sobre a importância e 
os riscos de descartar óleo na pia, no vaso sanitário, 
por exemplo. Também sobre o que fazer ao se deparar 
com um animal perdido, o planejamento de adoção, 
entre outros assuntos pertinentes a conscientização e 
educação para o bem-estar dos animais e conservação 

do meio ambiente. A palestra dura em torno de 1 hora. 
A mais recente foi no CEU Sapopemba, para 900 
crianças. 

Esse é um dos focos da revista na educação, a gente 
acredita na educação principalmente das crianças, 
porque ela transforma a família. Qual sua opinião 
sobre isso?

Eu comecei a enxergar isso! Nesses 3 anos como 
repórter, vi muita coisa boa e muita coisa ruim no 
meio pet, e conclui que o pessoal da nossa idade já 
conceito formado, enquanto as crianças não. As 
crianças têm a necessidade de nos contar o que elas 
presenciam, quando acabo a palestra, sempre tem 
uma fila com muitas crianças querendo relatar algo, 
alguns contam sobre o pai que abandonou um 
cachorrinho, outros perguntam como fazem para 
cuidar de um animal, pedem dicas para comprar um 
animalzinho, entre tantas outras questões e 
afirmações que elas apresentam. Tanto é, que nossa 
palestra tem esse engajamento, de fazer com que a 
criança interaja após a palestra. Transmitimos alguns 
vídeos para a criança assistir sobre abandono, tem 
criança que chega a se emocionar na palestra. Mas isso 
não é crueldade com a criança, e sim, ao mostrar a 
dureza do abandono e o reflexo que isso causa, a 
educamos e levamos conhecimento para que ela 
transmita a sua família. E tenha certeza, ela faz isso! 
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Como surgiu o boneco Latinha?

Foi com minhas palestras, percebi que precisava ter 
um atrativo a mais para as crianças e lancei um boneco 
Latinha. Hoje ele está presente nas palestras, na Rede 
Brasil fazendo as pautas, um jeito diferente conversar 
e atrair a atenção das crianças. Quando elas estão 
interagindo com o Latinha, elas esquecem que tem 
alguém ali manipulando o boneco. Esse é um projeto 
que estamos levando para o YouTube,  vamos 
conversar com crianças, então o trabalho do Repórter 
Pet se resume a isso, é valorizar os veterinários, os 
profissionais do ramo pet. Tanto é, que o CRMV adora 
nosso trabalho, pela razão de valorizamos o 
profissional. 

Quem faz suas pautas?

Eu e minha equipe. A pauta é minha, mas eu levo  
veterinários, biólogos e outros profissionais da área 
na Rede Brasil, na Band, eu conheço a pauta mas eu  
deixo o profissional falar, o profissional tem que ser 
valorizado, seja veterinário,  biólogo,  adestrador ou 
criador ético. Então,esse é o trabalho do Repórter Pet, 
mostrar coisas boas, divulgar esse mercado que vem 
crescendo ano após ano. O  mercado pet é o que mais 

cresce no Brasil. Vai na contramão de todos os outros, 
ele cresce mais do que cosméticos e linha branca. E 
temos muitos assuntos positivos para abordar.

Você mencionou criadores éticos, qual sua visão 
sobre a venda de filhotes?

Eu apoio os criadores éticos. Já que estes não são 
malucos e exploradores de animais que têm 
verdadeiras fábricas de filhotes. O que precisamos é 
ter mais fiscalização para evitarmos que esses que não 
cumprem ou se preocupam com a criação ética e o 
bem-estar animal, sejam punidos com todo o rigor da 
lei. Eu acho que a tendência de venda de filhotes será 
igual a dos Estados Unidos, lá fora só pode adquirir um 
animal direto de um criador, não existem lojas 
vendendo, isso acabou lá. No Brasil, acredito que 
estamos caminhando para isso também, se quiser 
uma determinada raça terá que ir a um criador e 
adquirir seu animalzinho. E com isso acredito que 
aumente a fiscalização para eliminarmos esses maus 
criadores. Eu não sou contra a compra, para mim, eu 
sempre falo que o mais importante, antes de adquirir, 
ou adotar um pet, é o planejamento com a família. O 
que vemos de pet nas ruas, é o resultado da falta de 
planejamento pelas famílias. Antes de ter um animal 
conversem entre os familiares, com todos da casa. Se 
houver um insatisfeito, quando o pet chegar você cria 
um transtorno da casa. E este pode ser um fator de 
abandono ou maus-tratos. Outro cuidado é com a 
escolha da raça e temperamento do animal, para que 
este se adeque ao seu estilo de vida. Não adianta você 
trabalhar das 6h às 22h e ter um Golden dentro de 
casa, um animal que requer,  ao menos três vezes por 
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dia caminhadas e atividades físicas. Da mesma forma 
que planejamos ter um filho, temos que planejar ter 
nosso pet. O conceito de animal no quintal acabou! 
Costumo falar que hoje os pets comem comida e nós 
comemos ração. (risos)

O impulso é o maior vilão na hora de levar um pet 
para casa?

Certamente! É o prazer momentâneo, por exemplo, 
existem prazeres na vida  que aquele que sabe que vai 
realizar alguma coisa, agora tem o prazer do impulso, 
é  fascinante você parar em uma vitrine e ver um 
filhotinho, você se encanta, quantas vezes a gente 
mesmo para e fica falando e comentando, ai que coisa 
linda! Hoje tenho uma dauschhound em nosso 
apartamento. Eu queria ter um pássaro, mas eu sei 
que não tenho condição de cuidar e outro ponto que 
quem está pensando em ter um animailzinho deve 
analisar é  se possui condição financeira também, você 
tem que colocar no papel o custo. Afinal, você irá 
cuidar de uma vida, e toda vida merece respeito.

Qual é o seu maior prazer em seu trabalho?

Meu trabalho é nesse foco, querer mostrar coisas 
boas, valorizar os profissionais e conscientizar as 
crianças, é o trabalho que mais gosto de fazer, são as 
palestras, me dá um enorme prazer. Eu já abri mais de 
40 shows para mais de 20 mil pessoas,  mas, como eu 
falo que fazer palestras para as crianças é a minha 
gratidão maior.

Você também leva palestras para adultos?

Sim. E o que me motivou foram as atitudes das 
crianças, elas interagem tanto comigo, me contam 
coisas e pensei em fazer para adultos também. A 
recepção dos adultos é o oposto das crianças, no início 
é meio seco, frio, distante, mas aos poucos eles 
absorvendo e se envolvendo com o tema. Para eles o 
assunto é mais sério, com vídeos fortes sobre maus-
tratos e abandono. Em nossa mais recente palestra, fiz 
para professores, diretores e convidados, numa 
escola pública e quando acendemos as luzes, haviam 
cerca de 300 chorando, foi bom! Era o que eu queria, 
chocar, fazer pensar. Eu passo vídeos nacionais, 
internacionais  sobre maus-tratos,  doenças, 
consequência do abandono, levo uma advogada para 
falar das leis, levo psicoterapeuta, então isso choca. E 
nós terminamos a palestra com coisas boas, com pets 
se divertindo, fazendo gracinhas, e isso acaba dando 
uma quebrada no clima pesado. Para o público adulto 
elas são ministradas em periferias, como em 
empresas, mas eu confesso que eu gosto é de 
trabalhar mais com as crianças, ainda mais quando 
fazem aquelas perguntas que te quebram no meio. O 
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adulto limita-se mais a questionar. As crianças não. 
Elas perguntam sem dó! (risos) 

Alguma criança já te deixou em uma situação 
constrangedora?

Várias vezes, inclusive meu filho! Hoje ele tem 9 anos, 
teve uma ocasião que foi bem intrigante para mim. 
Estávamos na estrada, num dia de calor e o trânsito 
estava intenso. Eu joguei o chiclete pela janela, 
quando repentinamente meu filho me fala: “Você viu 
o que fez?” Eu respondi automaticamente, o quê? E ele 
começou “Você jogou o chiclete no chão, além de sujar 
a rua, uma ave pode comer esse chiclete e se engasgar, 
pode morrer por causa disso!” e continuou seu 
discurso me dando bronca. Me desculpei com ele e só 
não voltei para pegar do chão porque não dava. Fiquei 
muito constrangido e não jogo mais chiclete no chão.

Suas palestras também arrecadam donativos para 
ONG’s e instituições?

Realizamos sim. Fizermos uma que arrecadamos 
quase 1,5 tonelada de ração e doei para alguns 
protetores. Essa parte social me encanta, você não 
tem lucro, mas tem coisa que o dinheiro não paga. 
Sempre volto cansado para casa. Em uma ocaião 
realizamos 3 palestras no mesmo dia, teatro lotado 
para 400 pessoas, foram 3 sessões e cada com 400 
crianças, em São Mateus, eu cheguei em casa 
destruído, e minha esposa me dizendo “Tá vendo? Pra 
você dar valor!”, porque ela é professora. (risos) Mas, 
para mim é prazeroso, o programa de palestras chama 
Repórter Pet nas Escolas.

Qual conselho você dá para quem vai na feirinha de 
adoção no fim de semana? 

É aquilo que conversamos. Tem que planejar antes, 
ver se realmente a família está disposta a ter um pet, 
poder ter esse gasto, estudar, porque um cachorrinho 
filhote, ele vai roer o sofá, ele vai fazer xixi no lugar 
errado. Você vai receber a visita, ele vai fazer cocô bem 
na porta, a pessoa tem que estar ciente dessas coisas. 
Em contrapartida, o benefício que ele te dá, é muito 

grandioso. Entre os viventes não existe maior do que 
de um pet. Costumo brincar, saia e deixe seu marido 
ou esposa trancado em casa com seu pet, ao retornar 
verá quem lhe receberá  com carinho e quem vai 
brigar com você. É claro que isso é uma brincadeira. 
Temos que planejar muito bem antes de ter um pet, 
pois serão aproximadamente 15 anos  ao seu lado, 
então, tem que estar disposto que ele fique ao seu 
lado por esse tempo a gastar, sim, ele pode adoecer. E 
você vai ter que levar ao veterinário, vai ao pet shop, e 
etc. Em compensação eles nos dão muito amor e 
carinho, perceba se você estiver doente, eles ficarão 
ao seu lado. Então, antes de ir para feirinha de adoção, 
passe antes no SAC de sua casa e converse muito com 
sua família e se morar sozinho, converse bastante com 
o espelho

Qual mensagem você deixa aos nossos leitores?

Os pets são maravilhosos. Quem convive com animais 
de companhia tendem a ter menos estresse, 
principalmente em suas casas. Comprovadamente os 
cães auxiliam na elevação de sua expectativa de vida, 
diminuem os batimentos cardíacos e a pressão 
arterial, previnem o surgimento de doenças como 
Alzheimer, entre tantos outros benefícios. Só não 
esqueça que ele tem suas necessidades também, 
como passear diariamente, ter atividade física dentro 
e fora de casa, além dos cuidados com alimentação, 
saúde e higiene. Então, divirta-se com pet, brinque, 
deixe o celular um pouco de lado, menos Internet, 
Facebook, WhatsApp, Instagram e mais interação e 
diversão com sua família e seu pet.
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Aquele coça-coça sem fim, um incômodo 
constante, vermelhidão em algumas regiões 
do corpo, falhas no pelo e, por fim, as 

feridas. Estes são alguns dos sintomas das doenças 
de pele e pelo que podem afetar cães e gatos ao 
longo da vida. As dermatites são uma resposta do 
organismo aos parasitas que estão no ambiente. 
Uma pesquisa realizada com veterinários brasileiros 
revelou que uma a cada seis consultas que chegam 
até eles é motivada pela coceira nos pets.

No verão, a incidência de dermatites tende a ser 
maior, o calor e a umidade favorecem a proliferação 
de fungos, ácaros, pulgas, piolhos e carrapatos, que 
são os principais responsáveis por desencadear as 
reações alérgicas secundárias. Esses indesejáveis e 
quase que invisíveis, comprometem muito os 
bichinhos, o bem-estar e a saúde dos companheiros 
de quatro patas. Por isso, é importante estar atento 
para reduzir ao máximo o risco de cães e gatos 
sofrerem com esse mal estar das coceiras e feridas. 
Veja os cuidados básicos para deixar o pet mais 
protegido das dermatites neste verão:

Higiene da casa:  É importante que o espaço esteja 
sempre limpo, que seja ventilado, com entrada de 
luz natural. A higiene da casa é fator primordial para 

a saúde de todos que vivem nela, humanos ou não 
humanos.

A escovação é uma proteção: A rotina de escovação 
diária previne doenças de pele, tira a sujeira que 
pode ficar depositada ali, remove os pelos soltos, 
massageia a pele e ativa a circulação sanguínea, 
beneficiando a saúde e oferecendo bem-estar.

Tosa certa: A tosa feita corretamente é outra forma 
de garantir uma melhor saúde da pele e do pelo do 
animal. O pelo protege a pele e regula a temperatura 
do corpo, portanto não tose muito expondo a pele 
de seu animal.

Banhos e brincadeiras com água no verão: É 
importante tomar cuidado com os ouvidos, para não 
serem alvos de um jato de água e desenvolver uma 
otite. Na hora de secá-lo, não tenha preguiça. Seque 
cuidadosamente o cão, principalmente, os de 
pelagem densa e pesada, ele deve ficar sequinho. Os 
pets com dobrinhas devem ter essas regiões 
higienizadas diariamente para evitar o acúmulo de 
oleosidade, sujeira e secreções. 

Lembre-se que ventilação da pele é importante, por 
isso ela deve estar sempre limpa e bem seca. 
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Nos últimos tempos temos presenciado 
atitudes cada vez menos tolerantes entre 
as pessoas, seja no trânsito, nas ruas e 

muitas vezes até mesmo nos lares. O cotidiano que 
cada um tem que enfrentar não está fácil. Temos 
realizar diversas tarefas, tentando administrar 
nossa casa, trabalho, filhos, escola, faculdade, e 
ainda por cima temos que planejar nosso 
deslocamento, suportar o trânsito e aos que 
utilizam o transporte público, conviver com a 
condução lotada e de péssima qualidade. Além do 
fato de que no ambiente de trabalho a cada dia tem 
diminuído o quadro de funcionários, fazendo com 
que desta forma, os que permaneceram em seus 
cargos, tenham que absorver as funções de quem 
foi desligado da empresa. 

A cobrança para o cumprimento das tarefas e 
metas que têm que ser atingidas aumentam dia a 
dia, deixando qualquer um com os nervos à flor da 

pele. No entanto, cabe a cada indivíduo aprender a 
trabalhar com suas emoções e reações, fazendo 
com que por mais que tivemos um dia amargo, 
carregado,  estressante e  exaust ivo,  não 
despejemos nossas frustrações nas outras pessoas.

Para muitos é mais fácil falar do que fazer! E essa, 
infelizmente é uma verdade que podemos ver em 
diversas situações do dia. Repare, no trânsito, por 
exemplo, há motoristas que estão tão afoitos, e se 
um outro veículo estiver sinalizando para mudar de 
faixa, ele acelera para não dar passagem. Ou 
simplesmente avançam com seu veículo em 
direção ao outro, para mudar de faixa de 
rolamento, ou simplesmente para ultrapassar o 
outro veículo.

Temos também situações bem desconfortáveis no 
transporte público, as pessoas entram de forma 
completamente desordenada, empurrando as 
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demais que tentam calmamente entrar no veículo 
de transporte. E na hora de sentar, é um Deus nos 
acuda! Parece que é o fim do mundo. Em muitas 
vezes, crianças, mulheres, idosos, pessoas com 
necessidades especiais, ficam em pé e são 
completamente desrespeitadas, algumas ocasiões 
sendo alvo de brincadeiras de mau gosto ou até de 
xingamento.

E isso não se aplica somente aos ônibus, trens e 
metrôs, essas situações ocorrem também em 
elevadores! As pessoas estão a cada dia, menos 
tolerantes e cada vez mais impacientes.

Essa é uma triste verdade, na qual, casos de 
intolerância são relatados com maior frequência a 
cada dia.  Por conta da jornada de trabalho 
aumentada e horas perdidas no trânsito, têm  
causado também, com que os pais e filhos quase não 
se vejam. E as conversas sejam mais desabafos de 
problemas do que diálogos saudáveis.

É claro que isso não é regra entre todas as pessoas, 
trata-se apenas de uma explanação de algumas 
situações que boa parte da população enfrenta 
diariamente. Contudo, como dito antes, cabe a cada 
um de nós aprender a lidar com o estresse de nosso 
dia. E ter ciência, que as demais pessoas não têm 
culpa ou se quer, participação do que nos afetou ao 
decorrer do dia, portanto, não podemos despejar 
nossos problemas ou descontar nossa raiva nelas.

Também não é incomum vermos desentendimentos 
entre vizinhos por razões fúteis, e em boa parte 
delas, os animais são os pivôs das intrigas.

Acompanhando alguns relatos é fácil detectar que 
em sua maior parte, tais desavenças são geradas 
pelo calor da emoção somadas ao estresse ou 
frustração em que a pessoa foi submetida naquele 
dia.

O ideal é sempre manter a calma e ter como 
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balizador o bom-senso. Muitas das desavenças 
entre vizinhos podem ser trabalhadas de forma 
tranquila e que o procedimento adotado traga 
bons resultados aos  envolv idos  d ireta  e 
indiretamente. 

Quando deixamos a emoção de lado e passamos a 
utilizar a razão, tendemos a ter maior assertividade 
em nossas ações e minimizamos as chances de nos 
e s t r e s s a r m o s  a l é m  d o  n e c e s s á r i o  c o m 
determinadas situações.

Em algumas situações mais acaloradas ou que se 
perdure por  mais  tempo,  ta l  como,  uma 
reclamação constante sobre o mesmo assunto, 
vale solicitar a medição de um terceiro, neste caso, 
podendo ser o síndico, um membro do conselho, ou 
até mesmo da administradora de seu condomínio.

Por muitas vezes a opinião de quem está de fora do 
assunto, pode contribuir para a solução do 
problema enfrentado sem a necessidade de 
discussões mais acaloradas ou que o assunto 
termine na esfera jurídica.

A l g u n s  c o n d o m í n i o s  p o s s u e m  s í n d i c o s 
profissionais, e não são todos os dias em que eles 
comparecem ao condomínio, contudo, muitos 
deles têm eficiência no atendimento por e-mail ou 
mensagens por aplicativos. Desta forma, não tenha 
receio de entrar em contato pelos meios de 
comunicação disponíveis com seu síndico. 

Da mesma maneira que deverá ser aplicado o bom-
senso na trativa com a pessoa que está incomodada 
com algo contra sua unidade, ou seu animalzinho, 
também use-o ao se comunicar com seu síndico ou 
outro membro do corpo administrativo. Essa 
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pessoa pode ainda nem saber algo sobre o fato. 
Então, seja sucinto e objetivo na descrição do 
ocorrido, fuja de comentários que possam trazer a 
impressão de que está se fazendo vítima ou seja 
implicância da outra parte.

Lembre-se, todo fato tem sempre duas versões. E 
tanto o acusador, quanto o acusado costumam 
apresentar suas verdades. Por esta razão, temos 
que ser muito transparentes na declaração 
afirmada sobre o problema, tentando apresentar 
não o que está lhe afetando, mas sim, o fato em si. 

Como mencionado acima, o mediador nem sempre 
está sabendo da situação,  e chegar despejando um 
caminhão de informações sobre ele,  com 
agressões ou ficando completamente na 
defensiva, não irá contribuir em nada para que este 
possa auxiliar na questão.

A melhor coisa a se fazer é apresentar a questão em 
poucas palavras, e solicitar ao mediador que 
intervenha para que os envolvidos direta e 
indiretamente tenham benefícios na solução do 
problema apresentado.

Caso o síndico do condomínio, por exemplo, seja 
omisso, ou não queira se envolver nas questões 
tangentes aos condôminos, leve o caso para a 
administradora de seu condomínio, esta possui um 

departamento jurídico que poderá lhe auxiliar na 
questão. E vale ressaltar, você deve relatar a falta 
de compromisso e envolvimento do síndico, se isto 
vier a ocorrer. Afinal, ele foi eleito para dirimir as 
questões de seu condomínio e fazer se cumprir o 
estatuto,  regulamento interno e  demais 
normativas do condomínio. Caso ele não esteja 
cumprindo estas funções, este assunto deve ser 
tratado em assembleia.

Outro fator importante, quando estiver tratando 
de um problema ou intriga, tenha em mente a 
busca da solução do problema, não em encontrar 
culpados. Se em toda história tem suas versões e 
verdades, deve-se focar na correção do que está 
errado ou causando incômodo, querer apontar os 
erros irá apenas acalorar ainda mais a situação e 
poderá ocasionar um transtorno ainda maior do 
que o já enfrentado.

A melhor forma de se resolver uma desavença é 
com calma e tranquilidade, sei que na maioria das 
vezes isso não é fácil. Mas, perceba, quem mantém 
a calma não perde a razão! Portanto, caso esteja 
recebendo reclamações sobre seu animalzinho, 
não discuta, ouça atentamente o fato relatado e 
procure saber se há verdade nos fatos narrados. E 
busque em conjunto com a pessoa que está 
apresentando os fatos uma solução pacífica e 
eficaz para todos.
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Planeta Selvagem

Por Richard Rasmussen
Foto: Marcio Lisa / Txai Studios

Pescando sem redes sem anzóis



Na manhã seguinte seria de alegria. Bira 
Yawanawá, a maior liderança, estava para 
chegar e a pescaria programada para o dia 

ia servir de homenagem e festa ao chefe da etnia. 
Como disse anteriormente, a pescaria de tingui, 
também conhecida como timbó, é uma pescaria sem 
anzol, rede ou arco e flecha. Como assim? O tingui é 
uma trepadeira plantada pelos povos indígenas há 
centenas de anos – são conhecidas cerca de 140 
p l a n t a s  l e g u m i n o s a s  c o m  p r o p r i e d a d e s 
semelhantes, com o mesmo efeito de tingui.

As folhas colhidas são moídas em buracos no chão 
usando pilões de madeira e transportadas em sacos 
até o rio onde são despejadas. Em poucos segundos 
podemos ver que os peixes começam a boiar, 
intoxicados pelas substâncias presentes na planta. 
Basta apenas coletá-las com as mãos. Estou falando 

de todos os peixes que têm contato com a planta 
macerada. É uma festa gigante, onde praticamente 
toda aldeia participa: idosos, crianças, jovens e até 
os cachorros.

 Existe uma ordem para capturar os peixes que 
boiam. Se o peixe boiar na frente de uma pessoa 
idosa, a preferência é do idoso. Se boiar na frente de 
uma mulher, a preferência de captura é da mulher. 
Quase uma centena de indivíduos descia o rio junto 
com a toxina, capturando toda a sorte de qualidade  
de peixes. Vi peixes que nunca tinha visto na vida. O 
melhor de tudo é que a substância se dissolve 
quando encontra o rio maior, do qual este é  
afluente. Basta deixar o peixe alguns segundos na 
água que o efeito tóxico passa, não fazendo 
qualquer mal ao ser humano que vai consumi-lo.

 Uma festa! Eu estava alucinado, saíam vários peixes 
da água. Observei o respeito com que os jovens 
tratavam os  mais  ve lhos,  dando a  e les  a 
oportunidade de capturar os peixes primeiros.
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Pet News

Criação ética
Por Wilson Salce

Foto: Reprodução Internet



Não é incomum ouvirmos acusações contra 
criadores de animais, seja de qual espécie 
que for. Muitas vezes, os criadores são 

taxados como exploradores de animais, monstros, 
cruéis,  impiedosos,  desumanos,  bandidos, 
vagabundos, entre diversos adjetivos nada 
educados e amigáveis.

Convenhamos, que existem sim, pessoas que não 
respeitam os animais e os tratam como se não 
fossem nada além de uma forma de ganho 
financeiro. E quando estes já não proporcionam os 
ganhos desejados, são desprezados, abandonados, 
ou mesmo, largados em um canto qualquer do 
imóvel no qual convivem com tantos outros. 
Contudo, é importante frisar, que estes não são 
criadores. E sim, os famigerados “cachorreiros”, 
como são determinados pelos criadores éticos.

Entretanto, não é incomum vermos notícias 
frequentes na internet, na TV, no rádio, jornais, 
revistas, enfim, nas mais variadas mídias e veículos 
de comunicação, denúncias de maus-tratos a 
animais criados em situações insalubres, sem 
quaisquer condições de subsistência, ou com 
cerceamento de liberdade.

São inúmeras denúncias realizadas diariamente 
tanto aos órgãos públicos, como às ONG’s e 
protetores independentes. Tanto é, que nem todas 
as denúncias conseguem ser atendidas, devido ao 
volume de narrativas recebidas.

Isso não quer dizer que todas as denúncias sejam 
procedentes. Existem também muitos exageros e 
informações desencontradas em boa parte delas, o 
q u e  a c a b a  t r a z e n d o  g r a n d e  p r e j u í z o  à s 
investigações, uma vez que são empregados tempo, 
dinheiro e pessoas deslocadas para averiguação das 
denúncias. E quando são descabidas, outras 
denúncias deixam de ser apuradas e investigadas.

Portanto, tenha certeza da acusação a ser feita. Vale 
ressaltar que denúncia falsa ou caluniosa também é 

crime!

Quer ver como uma denúncia infundada pode trazer 
sérias consequências? No dia 24 de novembro de 
2016, uma ativista bastante influente, teve a 
intenção de realizar um resgate de animais que 
supostamente estavam desamparados em um 
imóvel abandonado. Ao chegar ao local da denúncia 
e não encontrar ninguém, além de uma placa de 
“vende-se”, esta ativista que estava acompanhada 
por policiais militares, segundo seu depoimento, 
tentou entrar em contato com o proprietário do 
imóvel, inclusive na pessoa que estava registrada no 
IPTU do imóvel e chegou a ir a um bar nas 
proximidades para obter informação do paradeiro 
do proprietário. Segundo ela, sem sucesso. 
Resolveram chamar um chaveiro que abriu o portão 
sem arrombá-lo e adentraram ao imóvel  e se 
depararam com 1 animal da raça dobermann muito 
magrinho e debilitado em um local sujo, com dejetos 
do animal e restos de comida e no interior do imóvel 
3 cães da raça pinscher, um com 12 anos e 2 com 1 ano 
de idade. E levaram os animais finalizando o 
“resgate”.
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Passado um curto espaço de tempo, a proprietária 
do imóvel retorna ao seu lar e se depara com seu 
portão aberto, sua residência invadida e seus 
animais não estavam no imóvel. Após identificar 
quem tinha realizado a invasão de seu imóvel, 
acabou movendo uma ação processual contra esta 
defensora da causa animal. Não apenas pela invasão 
de seu imóvel que não estava abandonado, como 
relatado nos depoimentos da protetora. Tanto é que 
este argumento foi desqualificado, uma vez que 19 
testemunhas, afirmaram que a residência era um 
imóvel simples, porém, habitado. E que a sujeira 
eram algumas folhas ao chão e fezes do animal que 
poderiam ter se acumulado por poucas horas.

Ainda, o animal da raça dobermann, era fêmea, idosa 
com 15 anos de idade, estava em tratamento 
médico, e apresentava sequelas em razão de A.V.C., 
que foi comprovado por laudo veterinário. Dois 
animais acabaram entrando em óbito em razão 
desta ação, sendo os outros dois devolvidos à 
tutora.

Além dos prejuízos físicos e emocionais a esta 
tutora, lhe coube o luto por seus animais que mesmo 
com poucos recursos, os tratava com muito amor e 

cuidado. Em contrapartida a protetora foi 
condenada a indenizar monetariamente a tutora. 
Não julgo de importância desta matéria citar os 
valores e nomes dos envolvidos, uma vez que esta, 
tem o cunho informativo sobre a diferença entre 
criadores éticos e desrespeito à vida, tal qual, os 
canis clandestinos os fazem.

Veja bem, isso aconteceu com alguém que está 
constantemente realizando ações de resgate, 
contudo, faltou uma coisa, verificação da fonte. 
Portanto, antes de sair gritando aos 4 ventos que um 
animal está em situação de maus-tratos, verifique, 
consulte, se informe e não faça denúncias 
caluniosas. E em hipótese alguma, pode-se adentrar 
em uma residência, ou comércio para realizar tal 
atividade sem um mandado judicial. Fazê-lo sem este 
instrumento ou autorização de seu proprietário é 
invasão de propriedade.
Retomando nosso assunto principal, recentemente 
houve um caso que tomou grandes proporções nas 
redes sociais e na mídia em geral, tratando de um 
r e s g a t e  d e  u m  g r a n d e  n ú m e r o  d e  c ã e s , 
ultrapassando a casa dos milhares.

Portanto, este caso trouxe à tona muita revolta, 
gerando uma repercussão muito negativa a todos os 
criadores éticos. Como todos sabem, somos 
favoráveis à criação ética. O que repudiamos são os 
clandestinos e as famigeradas fábricas de filhotes.

Em meio a um turbilhão de informações, recebendo 
diversas denúncias de maus-tratos, abusos, 
violência, agressões, tanto de criadores, quanto de 
protetores e que tudo até então, são suposições, 
resolvi conversar com alguns criadores éticos, que 
se dispuseram a abordar o tema.

É claro que no calor da emoção existem diversos 
vídeos e relatos de situações de ambos os lados, e 
um vídeo contradizendo o outro. Portanto, nem 
tudo o que postado nas redes sociais, deve-se ser 
absorvido como plena verdade. Em tudo devemos 
ter cautela e procurar obter a verdade sobre o 
assunto.
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Uma das frases que mais gostei de ouvir nos últimos 
tempos, e que já a mencionei em outras matérias e 
conversas com diversas pessoas, foi da Presidente 
de uma ONG internacional que cuida de grandes 
primatas, na qual ela afirma: “A causa animal é do 
amor, se você estiver com sentimento contrário a 
este, você está na causa errada!”

Com base nessa frase, me balizo nas conversas que 
tenho com todos. E sendo um grande amante dos 
animais, tenho a obrigação de apresentar como 
funciona um canil de criação ética, portanto, entrei 
em contato com alguns criadores que me auxiliaram 
muito no esclarecimento e na ratificação da ideia 
que eu tinha sobre os canis. 

Temos que diferenciar quem são os verdadeiros 
criadores dos exploradores. Um criador de verdade 
ele não maltrata seus animais, ao contrário, ele cuida 
tão bem de seus animais, que suas despesas com 
eles muitas vezes não são cobertas com a venda de 
alguns filhotes. Isso mesmo, alguns filhotes.

Um criador ético não vende toda a ninhada. Eles têm 
a preocupação de manter a linhagem e a pureza da 
raça, para isso, realizam muitas vezes troca de 
filhotes entre criadores, registram o pedigree de 
seus animais em entidades sérias, que acompanham 
e registram a documentação.

A maior de suas preocupações são com as matrizes e 
padreadores, respeitando o cio dos animais, o 
intervalo entre as crias, muitas vezes, pulando 
alguns cios para que procriem novamente. Outra de 
suas preocupações é com a idade dos animais, não 
realizam reprodução de animais muito jovens ou 
idade avançada. E não entregam os filhotes aos 
futuros tutores antes que estes recebam todas as 
vacinas, estejam desmamados e habituados a 
alimentação sólida. Em média, entregam os filhotes 
com mais de 4 meses de idade, alguns canis, 
entregam o filhote somente quando completa 6 
meses de idade.

E outro fator que é de extrema relevância, um 

criador ético não cria diversas raças. Os criadores 
éticos possuem no máximo 2 raças, das quais são 
exímios especialistas. Ao visitar um canil ético, você 
nota que o ambiente é saudável, os animais 
interagem, passam o dia soltos e ao fim da tarde, são 
recolhidos para suas baias, as quais são devidamente 
higienizadas e com condições salutares e 
ergonômicas aos animais.

Quanto à venda de filhotes, não é isso que torna o 
negócio rentável. Um criador ético, pode verificar, 
ele tem outra fonte de renda. Os animais são sua 
paixão. A venda dos filhotes tem o objetivo de 
recuperar um pouco do investimento empregado na 
criação dos animais. 

Já que todos os custos são absorvidos pelos 
criadores, que não recebem doações, donativos ou 
presentinhos. Tudo o que os animais consomem, os 
custos com funcionários são absorvidos pelo criador 
e portanto, ao vender alguns filhotes, recuperam 
uma parte de seu gasto com eles.

Ao visitar um canil ético, repare, existem animais de 
diversas idades e todos muito bem cuidados. Os 
animais são ativos, tem brilho nos olhos, sabe? Não é 
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aquela visão do inferno que muitos pintam por aí. E 
um outro fator importante e que poucos sabem, os 
criadores também doam alguns filhotes. Grande 
parte dos criadores éticos, também participam de 
competições e exposições de animais.

E como diferenciar um criador ético de um 
clandestino, ou como chamado, de um cachorreiro?

É muito simples. Um cachorreiro, possui diversas 
raças em seu poder. Os filhotes são postos à venda 
muito cedo, na maioria das vezes ainda nem foram 
desmamados. Não aceitam que você visite suas 
instalações. Não entregam os filhotes devidamente 
vacinados. Não respeitam o cio das fêmeas. Não 
respeitam a idade mínima e máxima para 
reprodução. Os animais estão em estado saúde fora 
dos padrões recomendados. Quando apresentam 
pedigree, são de instituições que não verificam a 
documentação completa e fazem registro inicial de 
forma irregular. Os animais quando não tem mais 
serventia de procriação, os abandonam, matam ou 
os deixam jogados às traças. Toda a ninhada é 
comercializada. Mantendo apenas os que lhe 
interessam para procriação. A procriação não é 
atentada conforme os padrões cinófilos, realizando 
cruza entre filhos, irmãos, e assim por diante. Além 
do animal em grande maioria não possuir o padrão 
fechado da raça, tendo mistura de outras raças. O 
que pode trazer sérias complicações ao animal e 
uma despesa médica considerável ao tutor 

desavisado.

Portanto, se quiser comprar um animal, primeiro, 
visite o criador, confira com o órgão que emitiu o 
pedigree se os registros batem e se o filhote é 
realmente dos pais apresentados. Existe uma 
instituição que tem essa capacidade, por ser a única 
que possui o banco de dados dos cães registrados.

Converse com o veterinário que atende o canil, e 
com os funcionários do local. Quer uma boa 
informação de uma empresa? Pergunte a um 
funcionário. Esse será um bom filtro para você 
avaliar os fatos que são apresentados. É claro que 
como em todas as situações, o bom senso deve 
sempre ser empregado para avaliar os depoimentos 
recebidos.

Se for comprar de um pet shop idôneo peça a 
documentação do canil, o pedigree, e solicite uma 
visita ao canil. E lembre-se não faça nada por 
impulso. Essa sensação é a maior causa de abandono 
de animais. Caso ainda tenha dúvidas, ou se sinta 
inseguro, não compre!

Pesquisar é a palavra chave, hoje a informação está a 
um clique, basta ter boa vontade e não ter preguiça. 
Criar animais legalizados não é crime, portanto, 
compre somente de criadores legalizados e que 
sejam éticos.
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Atendimento domiciliar em Curitiba e região metropolitana
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Vacinas
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Não compre animais sem procedência

Diga NÃO 
ao tráfico de animais



Aquarismo

De volta à rotina

Água doce

Por Marcio Castilho Lopes - Aquariofilista
Foto: Divulgação



Com o término das  férias e muitas das rotinas 
são retomadas, mas não podemos esquecer 
da rotina de cuidados com nossos aquários. 

Isso mesmo! Uma vez que adquirimos peixinhos, os 
mesmos estão sob nossa responsabilidade e então 
as TPAs (Trocas Parciais de Água) precisam 
continuar e dessa vez vamos falar com um pouco 
mais de detalhes sobre isso.

Não há uma regra que obriga uma quantidade e um 
período específico para se realizar TPAs, contudo a 
rotina de cuidados com o aquário, tipos de 
organismos que o habitam, qualidade de filtragem 
entre outros fatores podem e geralmente vão 
determinar essa frequência de TPAs e para se 
“confirmar” a necessidade, nós utilizamos de testes 
de parâmetros, testes esses que mais pra frente 
vamos conversar com maior ênfase, mas até lá 
procure o seu lojista e ele certamente vai lhe ajudar.

Então, vamos lá... de padrão costumo sugerir 30% de 
troca de água  para cada sistema na primeira TPA 
(após os primeiros 30 dias). Após os testes estarem 
dentro dos conformes vamos sugerindo uma TPA 
quinzenal de 15%, isso já vai ajudar muito dentro de 
um “trilho” para o sucesso de seu aquário e fazendo 
testes regularmente, essa quantidade e frequência 
de troca d'água vai se alterando até alcançar o ponto 
de equilíbrio ideal do seu sistema.

Você que já tem o aquário montado pode se 

perguntar, mas eu não faço dessa forma  e tenho 
tido sucesso, veja bem amigo leitor, algumas 
montagens de aquários e até mesmo certas espécies 
de peixes podem exigir trocas maiores e mais 
frequentes, ou não, por isso no início dessa matéria 
citamos que não há uma regra para tal ou como 
dizem alguns aquaristas mais antigos : - Não há uma 
“receita de bolo” para o sucesso!

E porque fazemos TPAs? O Ciclo do nitrogênio (tema 
que também abordaremos no futuro) não se 
completa como na natureza, em algum momento os 
níveis de Nitrato do aquário vão elevar-se pois as 
bactérias nitrificantes não darão conta dessa etapa e 
é necessário retiramos uma parte d'água carregada 
desses nutrientes e adicionarmos nova água, 
d e v i d a m e n t e  c o n d i c i o n a d a ,  o  q u e  i n c l u i 
removedores de cloro e cloramina, temperatura e 
pH adequados entre outros e nunca se esquecendo 
de fazer reposição dessas bactérias para sempre 
estar renovando as colônias em seu sistema de 
filtragem.

E vai uma dica, nos momentos de TPAs, limpe os 
vidros internamente , sifone o substrato, verifique o 
sistema de filtragem, ao término observe o quão 
ativos os peixes ficam em gratidão aos seus 
cuidados.

Boa manutenção e até a próxima!!! 
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Aquarismo

Trazendo vida

Por Marcio Castilho Lopes - Aquariofilista
Foto: Divulgação

Marinho



Amigos, após as dicas de férias de verão na 
edição anterior, retomamos nessa com a 
montagem do seu sistema marinho e vamos 

a introdução das primeiras vidas no aquário.

Uma vez que seguidos os passos para o início de um 
a q u á r i o  m a r i n h o  n a s  e d i ç õ e s  a n t e r i o r e s , 
entendemos que os parâmetros já estão ajustados e 
o aquário está quase pronto para receber as 
primeiras vidas, se você utilizou as fontes de 
bactérias disponíveis no mercado poderá adicionar, 
em muitos casos, até no mesmo dia os primeiros 
peixes, contudo se puder aguardar um pouquinho 
mais de tempo até a primeira TPA será ainda melhor. 
Então vamos colocar o que chamamos de equipe de 
limpeza, os famosos paguros, nishi, turbo snail entre 
outros, eles são organismos que reviram substratos, 
rochas, vidros à procura de alimentos, em geral 
algas, restos de rações, organismos mortos etc. O 
aquário ganhará vida e você poderá observar como 
esses  cur iosos  organismos tem um papel 
importante na natureza e claro em seu aquário não 
será diferente.

Com a primeira TPA realizada, a equipe de limpeza a 
postos, parâmetros em ordem, adicione seu 
primeiro peixinho. Geralmente os primeiros peixes 
adicionados pelos iniciantes são os Amphiprion 
ocellaris, reconheceu quem são? Não? É o famoso 
Nemo, o peixe palhaço, esse é seu nome científico, 
há várias famílias de peixes palhaços, muitos se 
surpreendem com as diversidades.

O “palhacinho” tem comportamento pacífico, 
contudo é comum observar em alguns deles a 
atitude territorialista, chega aos 11 cm na fase adulta, 
portanto recomenda-se no mínimo um aquário de 
50l e é claro quando o aquário estiver apto, adicionar 
uma anêmona será bem interessante e ele poderá se 
divertir nela, fazendo simbiose. 

Para introduzir o peixe no aquário marinho é muito 
simples, não há necessidade de aclimatá-lo se você o 
pegou no mesmo dia na loja. Basta despejar toda 
água do saquinho em um recipiente a parte , nunca 
direto no aquário, e com uma redinha colocá-lo no 
aquário, com isso você evita problemas com 
toxidade de amônia dentro do saquinho. 

A escolha de novos peixes num aquário marinho 
precisa ser feita com muita cautela, sempre levando 
em consideração compatibilidade de tamanho do 
aquário com as espécies que deseja, quantidade , 
comportamento dos peixes para com outros, se será 
um aquário só de peixes ou com corais, enfim precisa 
ter certa harmonia, equilíbrio e sabedoria nas 
escolhas, converse bastante com o seu lojista, leia 
bastante matérias sérias, procure cursos, palestras, 
esteja sempre antenado com o que acontece no 
aquarismo marinho.

Dica: Dê preferência aos peixes de piscicultura 
quando a espécie dá essa opção, assim estará 
contribuindo para a sustentabilidade do planeta. 
Adquira de fontes seguras e quarentenadas. 

Aquarismo
Marinho
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