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Essa edição da Revista Pet Plus vem repleta de muita informação e com novidades! Isso mesmo, a partir 
dessa edição contamos com um espaço para divulgar os animaizinhos que mais interagem conosco em 
nossas redes sociais pelo nosso perfil @revistapetplus, para ter seu pet divulgado aqui, basta interagir 

bastante conosco usando a #eunapetplus.

Damos também as boas-vindas a Dra. Erica Couto, que desta edição em diante estará assumindo a coluna Pet 
Mix, trazendo informações de alta relevância sobre os cuidados, curiosidades, dicas e orientações sobre a saúde 
e comportamento dos animais silvestres e exóticos.

Visitamos também um Shopping na Grande São Paulo onde você pode fazer suas refeições juntamente com seu 
pet, o Raphael Storti, tem dicas bem interessantes sobre o comportamento ciumento dos animais, o Marcio 
Castilho Lopes com orientações para que seu aquário receba novos membros e também o alerta com a 
temperatura da água, além de diversas outros temas de grande relevância para você e seu pet.

Um forte abraço e boa leitura!

Wilson Salce

17 Essa eu não 
sabia! Sou todo ouvidos!

24
Capa

pg 4 Edição 13

52 Aquarismo 
De olho no peixeÁgua Doce

56 Aquarismo 
Corais, está na hora?Marinho

12 Pet Mix
Cuidados com a pele 39 Destaque 

do Mês



Expediente

Revista Pet Plus

Edição 13 - Ano II 

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

                   www.revistapetplus.com.br

       @revistapetplus

  
       @revistapetplus

        @revistapetplus

  
                     revistapetplus

Veículo - Revista Digital

Periodicidade - Mensal

Distribuição - Gratuita

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

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

Diretor Executivo - Wilson Salce 

Comunicação e Marketing - Flávia Salce

Capa - Professor Del Nero
Animal - Thereza

Foto - Lionel Falcon 

Jornalista Responsável 
Wilson Salce - Mtb 75137/SP

Colunistas: 

Richard Rasmussen - Planeta Selvagem
 Raphael  Storti - Comportamento

Marcio Castilho Lopes - Aquarismo
Fagner de Moraes de Oliveira - Saúde Animal

Erica Couto - Pet Mix  

Canais de Atendimento
11-2537-7316

Dúvidas e  assuntos gerais
 contato@revistapetplus.com.br

Publicidade
 anuncie@revistapetplus.com.br

Pautas
redacao@revistapetplus.com.br

Promoções
promo@revistapetplus.com.br

PetR
ev

is
taPet

pg 5Edição 13







Eu te mordo de ciúme
Por: Raphael Storti

Foto: Reprodução Internet

ComportamentoComportamento



Quem já passou pela situação de estar 
passeando com seu cão, encontrar um 
conhecido e no momento da aproximação 

para cumprimentá-lo, uma fera adormecida dentro 
do inofensivo pet desperta rosnando, latindo ou até 
mesmo tentando tirar uns pedacinhos desse 
conhecido desavisado? Talvez não tenha acontecido 
com você e com o seu pet, mas existe uma grande 
possibilidade de que você já tenha passado por isso 
sendo você o conhecido, ou ainda, que tenha visto 
essa situação ocorrer com pessoas em parques ou 
na rua durante um passeio. O mais comum que a 
ocorrência de situações como essas, são as 
explicações e as reações dos donos. Entre as 
explicações, temos: “ele é muito ciumento!” 
Quanto as reações, se o cão for pequeno ele 
normalmente é levado ao colo e é acariciado pois 
segundo o dono “essa é a única forma dele parar”. 
Outra situação recorrente é aquela do doce 
cãozinho que quando está no colo de alguém não 
permite a aproximação de outra pessoa, tentando 
afastar o “intruso” aos berros.

Mas, seria esse comportamento realmente ciúme? 
Esse ciúme ocorre devido ao imenso amor do cão 
por seu dono e por isso o cão fará de tudo para 
protegê-lo?

Na psicologia, o ciúme é definido como um 
s e n t i m e n t o  d e  p o s s e  e  n ã o  d e  a m o r .  O s 
comportamentos agressivos que ocorrem por esse 
sentimento de posse são decorrentes do medo da 
perda dos recursos obtidos pelo cão através do seu 
dono. O cão na verdade está protegendo a cama 
quentinha, a comida no potinho e o cafuné na 
barriga. Donos com problema de auto-estima 

acabam por reforçar esses comportamentos em 
seus cães de forma consciente ou inconsciente por 
se sentirem mais amados e protegidos por eles, 
acabam por criar cães inseguros e reativos.

Abrindo um importante parêntese, o “reforço 
positivo”, hoje um dos termos mais usados quando 
o assunto é treinamento de cães, é de forma 
resumida dar algo que o cão deseja como premiação 
ao comportamento apresentado. Posto isso, se o 
cão apresenta um comportamento agressivo diante 
de qualquer situação, seja para repelir um humano 
ou outro cão, NUNCA pegue ele no colo para acalmá-
lo, NÃO fale docemente com ele tentando explicar 
que ele não pode atacar e JAMAIS tente mudar o 
foco dele usando petiscos, após o início do 
comportamento agressivo. Todas essas tentativas 
citadas servirão apenas para reforçar todo o 
comportamento agressivo. Se ele apresenta o 
comportamento já no colo coloque-o no chão 
imediatamente e corte toda a comunicação seja ela 
física, verbal ou visual.

Reforçar esse “ciúme” e todo o comportamento 
agressivo que virá como conseqüência só vai fazer o 
cão sofrer e ficar mais desconfiado e inseguro a cada 
dia. Afinal, se o ciúme não é bom para as relações 
entre humanos porque ela seria boa para a relação 
com nosso pet? Para corrigir totalmente o 
comportamento pode ser necessário que se 
contrate um adestrador  ou um consultor 
comportamental, mas até que você encontre um 
profissional que se encaixe ao seu perfil comece se 
dedicando a não reforçar a agressividade por    
ciúme!

Comportamento
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Pet Mix

Por : M.V. Msc. Erica Couto
Foto: Reprodução da Internet

Cuidados com a peleCuidados com a pele



Os hamsters, gerbils, porquinhos-da-índia, 
chinchilas e coelhos, são animais exóticos 
que tem sido cada vez mais adotados como 

animais de estimação, contudo, a  falta de 
informação passada durante a compra para seus 
novos tutores, favorece e muito o erro de manejo 
(cuidados), o que muitas vezes desencadeiam em 
problemas, como alterações gastrointestinais, má 
oclusão dentária, desnutrição, acidentes como 
t r a u m a s  ( q u e d a s ,  p i s õ e s . . . ) ,  a l t e r a ç õ e s 
dermatológicas entre outros. 

Agora vamos falar um pouco sobre as doenças 
dermatológicas nesses animais, uma vez que é uma 
das principais queixas vista na clínica veterinária, 
relatadas por seus tutores como lesões de pele, 
falta e queda excessiva de pelos em seus “pets” .

         

As alterações dermatológicas são causadas 
principalmente por ectoparasitas como ácaros, 
piolhos, pulgas, fungos, além de infecções 
bacterianas e secundárias às doenças sistêmicas.

Os ácaros Cheyletiella parasitovorax, Sarcoptes 
s c a b i e i ,  L e p o r a c a r u s  g i b b u s ,  e  o s  f u n g o s 
Trichophyton mentagrophytes e o Microsporum 
canis são zoonoses (doença que são transmitidas 
entre os animais e seres humanos).

Os sinais clínicos desencadeados por dermatófitos 
(fungos) são crostas, alopecia (falta de pelo), 
descamação de pele e pelos quebradiços, podendo 

ou não haver prurido (coceira).

Já alguns ácaros podem apresentar prurido intenso 
(principalmente os causadores das sarnas 
sarcópticas), alopecia, “caspas”, formação de 
crostas e até mesmo queda de pelo resultante da 
coceira exacerbada, onde animal pode arrancar os 
pelos ou fazer feridas com as unhas.

O diagnóstico deve ser feito através de um médico 
veterinário especializado em animais silvestres e 
exóticos, o qual  o mesmo pode identificar o 
ectoparasita com o uso de um microscópio e no caso 
dos fungos enviará o material coletado para a 
cultura fúngica em seu laboratório de confiança. 

Pet Mix
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Pet Tour

Por Flávia Salce

Foto: Wilson Salce

Almoço em família



Minha infância foi marcada com vários 
animais em casa,  me lembro de minha 
mãe preparando cardápios com muito 

carinho, ela fazia a comida de nossas cadelas em um 
caldeirão, geralmente elas comiam arroz com 
frango desfiado,  ou carne moída,  sempre 
acompanhado de cenoura ralada ou outro legume, 
complementando  o sabor delicioso daquela 
refeição preparada com tanto amor, o quintal tinha 
uma espaço bem grande e nesse espaço viviam seis 
fêmeas, meu pai construiu um canil de alvenaria, 
com telhado e minha mãe colocava dentro dessa 
grande mansão,  almofadas e cobertores deixando 
o ambiente bem quentinho e aconchegante, havia 
também uma portinha que fechava após elas 
p a s s a r e m ,  o n d e  e l a s  p o d i a m  t r a n s i t a r 
tranquilamente e se abrigarem da chuva. São 
memórias que guardo com muito carinho e 
gratidão, apesar delas viverem no quintal, havia 
muito amor ali, e o mais interessante é que elas 
viviam muito felizes conosco, se não fosse pelos 
meus pais, eu jamais seria uma amante dos animais, 
porque lá viviam outros animais também, sendo que 
alguns eram aves lindas.

Com o passar dos anos, vimos essa grande evolução, 
confesso que colaborei por essa mudança  também, 
de vez em quando, eu levava algumas das minhas 
cachorrinhas para dentro de casa e rolava uma festa 
de pura diversão.

Nos dias de hoje, o pet virou de fato um membro da 
família, muito paparicado por todos, eles possuem 
um lugar especial na casa, as vezes, até lugares 
específicos como por exemplo, no sofá, mas saindo 
do ambiente de casa, vemos uma grande mudança 
fora de casa, onde estabelecimentos procuram 
sempre acomodar o tutor e seu pet com muito zelo,  
como fomos acolhidos no Golden Square Shopping, 
localizado em São Bernardo do Campo, SP, e tive 
uma conversa com o Gerente de Marketing o  Sr. 
Marcus Sanabria, e ele nos contou que o Shopping 
foi inaugurado em 2013 que já nasceu pet friendly, 

aceitando animais de todos os portes, claro, exceto 
animais muitos agressivos como determinado pelo 
código de conduta, durante o passeio pelo 
Shopping, carrinhos são emprestados para cães e 
gatos, e estes podem ser retirados  no SAC.

Como existe uma lei que animais de estimação não 
podem entrar em praças de alimentação, exceto 
cães-guias, eles perceberam a frustração de alguns 
tutores em não poderem se alimentar quando estão 
passeando com seus pets. Diante dessa demanda, 
eles criaram um espaço ao lado da praça de 
alimentação para que as pessoas pudessem realizar 
suas refeições tranquilamente acompanhadas de 
seu pet. Nasceu então  a Praça Alimentacão que fica 
no 3º andar do Shopping, um lugar muito bacana 
c o m  u m a  d e c o r a ç ã o  h a r m o n i o s a ,  e l e s 
disponibilizam bebedouros para os peludinhos se 
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hidratarem e ainda seu pet pode se alimentar ao seu 
lado, basta você levar o alimento preferido dele, viu 
que bacana? Você e seu animalzinho poderão comer 
juntinhos e compartilhar esse momento tão 
especial. As pessoas que frequentam o Shopping 
regularmente, aderiram desde o dia que foi 
inaugurado, e quem não tem pet acha super bacana, 
aliás o Golden Square Shopping foi o  pioneiro em 
âmbito nacional na criação desse espaço. Foi feita 
uma pesquisa na época e não tinham informação de 
outras regiões ou estados que tivessem uma praça 
de alimentação destinada aos pets e seus tutores.

O Sr. Marcus ainda nos contou que o Golden Square 
Shopping permite a entrada de outros bichinhos, 
como  o furão, eles abrem essa condição para os 
tutores de pets silvestres e exóticos, desde que 
e s t e s  b i c h i n h o s  s e j a m  d ó c e i s  e  e s t e j a m 
devidamente protegidos em seus contêineres 
específicos.

Além da Praça Alimentacão,  o Golden Square 
Shopping tem o Espaço Pet, um lugar com 
brinquedos e equipamentos de agility, as paredes 
são decoradas em harmonia com esse espaço, 
criando um clima de muita alegria e diversão. O Sr. 
Marcus  nos contou  que esse espaço é utilizado 
para todo e qualquer tutor que queira brincar com 
os seus pets, além disso, adestradores frequentam 
esse espaço e realizam o treinamento com os 
bichinhos, alguns eventos como Encontro de Raças 

e Programa de Adoção são realizados no Shopping a 
cada 2 meses, com exceção, do programa de adoção  
do Instituto Luisa Mell em um espaço bem maior, no 
deck externo, que foi realizado neste mês, no dia 16 
de março, e 116 animais foram adotados, 108 cães e 8 
gatos, sendo o número record de adoção realizado 
entre o shopping e o instituto. O primeiro encontro 
de raças foi realizado no ano passado com os cães da 
raça pug, havia mais de 100 pugs passeando pelo 
shopping. Em abril, irá acontecer o encontro de 
golden e labrador em celebração ao dia do autismo, 
animais dessas raças são excelentes cães terapeutas 
e merecem ser homenageados por ajudarem as 
pessoas com síndromes.

Apesar de não ter uma agenda específica, o 
Shopping abre a possibilidade de ceder o Espaço Pet 
para realizar um evento específico para o seu pet, 
bastando o interessado entrar em contato com o  
SAC do Shopping para o agendamento.

A equipe de higiene e limpeza está sempre atenta e 
mantêm o Shopping bem limpinho livre de dejetos, o 
Sr. Marcus inclusive elogiou os frequentadores do 
Shopping por serem bem educados, e recolherem as 
sujeirinhas de seus animaizinhos. Além disso há 
plaquinhas de piso molhado disponibilizados  pelos 
andares em caso de xixi também o Shopping 
disponibiliza gratuitamente saquinhos para coleta 
de dejetos. O Sr. Marcus finaliza parabenizando 
todos os frequentadores do Shopping, que tornam 
o ambiente muito agradável.

Pet Tour

Billy no Espaço Pet

Billy no Espaço Pet
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Essa eu não sabia!

Não se sabe muito sobre esse animalzinho que possui características bem interessantes. Conhecido 
como jerboa-de-orelha-longa (Euchoreutes naso) é da família dos roedores e tem hábitos noturnos.

Sua aparência assemelha-se a de um rato, suas patas traseiras são bem compridas e parecem com a dos 
cangurus, o que lhe permite dar grandes saltos, sua cauda é longa e na ponta possui uma espécie de pompom, 
as suas orelhas são extremamente grandes em relação ao seu corpo, o que lhe permite ter uma excelente 
audição e a empregá-lá durante suas caçadas.

jerboa-de-orelha-longa se alimentando

Segundo a IUCN Red List, o jerboa-de-orelha-longa é 
classificado com LC (Least Consern - Menor Preocupação), 
o que quer dizer que não está em risco de extinção, 
contudo, esse animal tem sofrido com a perda de habitat e 
com o aquecimento global, o que tem resultado na 
diminuição da espécie. Além da captura ilegal.

 Por Wilson Salce

Sou todo ouvidos!

O jerboa-de-orelha-longa, habita os desertos da 
China e Mongólia, em pequenas tocas que 
escavam para criar seu abrigo. Sua alimentação 
consiste basicamente em insetos. Outra 
curiosidade sobre esse animal, é que ele não 
bebe água, obtendo sua fonte de hidratação, nos 
insetos e frutos de que se alimenta. Infelizmente 
não temos muitas informações sobre ele em 
razão de não haver muitos estudos destinados a 
esta espécie, o que é lamentável.

jerboa-de-orelha-longa
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Quer ter o seu perfil divulgado
 na Revista Pet Plus?

Siga-nos e interaja muito no @revistapetplus



Parvovirose
Saúde Animal

Por: Fagner de Moraes de Oliveira
 Foto: Reprodução Internet



Falar dessa doença causa arrepios na espinha 
de muitas pessoas que já tiveram seu pet 
infectado. Sempre é difícil dar a notícia ao 

tutor, que o seu cachorrinho está com parvovirose, 
caso ele conheça a doença pode ficar com medo. E 
se não a conhece, não entende a seriedade do caso. 
Parvovirose tem cura e melhor ainda, é fácil de evitar 
essa doença. Vou agora te explicar o que é a 
Parvovirose, o que ela causa ao paciente e como 
podemos evitar essa virose em nosso filhotinho.

A Parvovirose é uma doença que é acometida 
apenas em cães. Seu vírus permanece ativo muito 
t e m p o  e m 
matéria orgâ-
nica, acomete 
majoritariamen-
te os filhotes 
não vacinados 
c a u s a n d o 
vômito, diarreia 
e urina com san-
gue, em casos 
avançados afe-
t a  a  m e d u l a 
óssea e pode 
g e r a r  a l t e -
rações cardía-
cas irreversíveis 
principalmente 
nas raças mais 
s u s c e p t í v e i s 
como os rottweiler, doberman pinscher, labrador 
retriever, american starffordshir e terrier, pastor 
alemão, springer spaniel, american pit bull terrier, 
yorkshire terrier, german shepherds e alaskan sled.

A maneira mais fácil e eficaz de evitar essa virose nos 
filhotinhos é vacinar a mãe antes do parto, sob 
orientação de um médico veterinário. Assim os 
filhotes quando mamarem o primeiro leite 
receberão imunidade para não desenvolver esta 
doença. O período de incubação é de 14 dias, logo a 
melhor maneira de evitar aquisição um filhote já 

doente é levá-lo para casa depois de uma semana 
após a aplicação da primeira vacina polivalente, que 
deve ser feita pontualmente com 45 dias de vida.

O diagnóstico sempre deve ser feito por um 
veterinário com a confirmação de exames, vale 
ressaltar que muitas outras doenças causam os 
mesmos sintomas e só pode ser afirmado que é 
parvovirose se o resultado for positivo no exame de 
fezes. Muitas vezes esse exame é inconclusivo, isso 
não muda as escolhas do tratamento que é 
basicamente o tratamento dos sintomas. Por ser 
uma virose temos que dar suporte ao animal para ele 

m e s m o 
c o m b a t e r  a 
doença, assim 
administrando 
a n t i b i ó t i c o s 
quando apre-
s e n t a r  u m a 
diarreia, medi-
camentos para 
vômito e faze-
mos internação 
q u a n d o  f o r 
solicitado por 
u m  M é d i c o 
Veterinário.

Muito tutores 
t e m e m  p e l a 
morte do pa-

ciente, mas hoje obtemos um alto índice de 
sobrevivência principalmente quando tratado no 
começo dos sintomas. Em um filhote ao primeiro 
sinal de vômito e diarreia, independente do seu 
aspecto, deve ser realizado uma consulta para 
entender e tratar esses sintomas, esperar em casa 
sem o atendimento médico devido é correr um risco 
desnecessário, que pode terminar com o óbito do 
animal.  
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Um professor animal
Por Wilson Salce

Uma das coisas que mais gosto em produzir a Revista Pet Plus, é o fato de conhecer as personalidades que 
sempre admirei e as via pela tela da TV, e hoje posso chamá-las de amigos. Não foi diferente com o nosso 
entrevistado do mês, o Professor Del Nero, uma pessoa fantástica, que esbanja simpatia e tem um 

excelente coração, atuando com ações filantrópicas que ajudam diversas crianças com necessidades especiais e 
também as crianças carentes, levando conhecimento e apresentando a responsabilidade que temos em cuidar 
de nosso planeta e de nossos animais.
Te convido a conhecer um pouquinho da história desse professor que não teve medo das dificuldades e hoje é 
referência em reprodução, conservação e proteção animal e do meio-ambiente.

Professor, é verdade que o senhor desde criança 
gostava de pets não convencionais?

Eu sempre fui apaixonado por animais desde 
pequeno.  Minha pa ixão sempre  foram os 
dinossauros, e o mais 
próximo que temos deles 
hoje são os répteis. Mas, a 
história começa muito, 
muito lá trás, quando 
meus pais me levavam no 
Horto Florestal de São 
Paulo, e me deixavam 
brincar à vontade. Nós 
éramos muito pobres e 
p a s s á v a m o s  m u i t a s 
dificuldades, e o Horto por 
ser um parque de acesso 
gratuito, era uma das 
nossas opções de passeio, 
que por sinal, eu adorava. 
E u  c o r r i a  p e l o  H o r t o 
livremente, e uma vez, eu 
tinha cerca de 7 para 8 
anos e vi um aglomerado 
de pessoas que estavam 
ali dizendo que havia uma 
cobra, e algumas pessoas 
queriam apedrejá-la e lhe dar pauladas. Eu me 
desesperei e salvei a serpente. Saí correndo a peguei 
e a coloquei em um local seguro, por sorte era uma 
coral-falsa. Fiz por ímpeto, sem pensar em nada, 
simplesmente queria salvá-la daquele massacre. E 

esse foi meu primeiro contato com um animal 
desses.
 
Qual foi sua primeira formação?

N a  d é c a d a  d e  9 0 ,  f u i 
pol ic ia l  e  atuei  nessa 
profissão por 20 anos, mas 
bem no início dos anos 90 a 
pessoa que me ajudou a 
trilhar pela vida acadêmica 
foi o Chanceler da Univer-
sidade de Guarulhos o 
Professor Veronese, ele foi 
uma pessoa que me ajudou 
e muito. Eu era muito 
p o b r e  e  p a s s a v a  p o r 
d ificuldades  e  e le  me 
proporcionou ensino com 
nível de alta qualidade. 
T ive acesso a um dos 
m e l h o r e s  c u r s o s  d e 
biologia, eu poderia dizer 
que eu fiz três cursos de 
biologia dentro da Biolo-
gia, eu fiz a licenciatura em 
ciências biológica, o ba-
charelado e a paleon-

tologia. Tudo isso graças ao Professor Veronese. 
Posteriormente fui cursar jornalismo, em seguida fiz 
locução, isso já era um curso técnico, fiz Artes 
Dramáticas pelo Senac de São Paulo e por último 
agora fiz a medicina veterinária. Sempre fui me 
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profissionalizando, e digo para quem gosta de 
animais, temos que dar um passo além! Eu não tenho 
vergonha de falar, fui uma pessoa pobre que chegava 
em casa e muitas vezes não tinha o que comer. E não 
perguntava para minha mãe, o que tinha para comer, 
porque sabia que não teria, e isso iria constranger 
minha mãe. Então eu ia brincar na rua, dificilmente 
entrava na casa de algum amiguinho, por saber que 
não poderia oferecer a mesma recepção. E às vezes 
estava um cheiro delicioso de bolo na casa desse 
amiguinho, e a mãe dele me oferecia, mas na minha 
cabeça e o orgulho, por ser Judeu, eu não sou melhor 
que ninguém, mas eu ficava com medo de comer um 
pedacinho e a pessoa falar, “nossa você está passando 
fome, não comeu nada em casa?”, e eu respondia 
dizendo que estava com a barriga cheia, e se a pessoa 
oferecesse novamente eu respondia que não e que 
seria gulodice da minha parte, eu sempre fui muito 
inteligente, as pessoas diziam que eu era muito 
educado. Eu pegava livro do lixo, uma vez eu peguei 
dois volumes da Enciclopédia Conhecer, não tenho 
vergonha de dizer isso, queria muito estudar, e até 
hoje se acho algum livro no lixo, recolho e direciono 
para alguma biblioteca, e alguns até guardo para mim. 
Para ter uma ideia eu ia para faculdade com minha 
moto que era bem velhinha, e para evitar que fosse 

furtada, a deixava em um estacionamento. Como 
pagava o estacionamento, não tinha dinheiro para 
comer na faculdade. E mesmo com todas as 
dificuldades, enfrentei de peito aberto os estudos e 
sempre me destaquei. 

Em sua primeira faculdade, o que mais te marcou?

Tem um que já te conto, mas antes vale ressaltar esse 
fato, após 20 anos de farda, como dizemos, eu saí da 
polícia, hoje sou um professor concursado e efetivo de 
cargo e palestrante em algumas universidades. Digo 
para as pessoas valorizem os professores, eu me 
deleitava na Universidade de Guarulhos, no tempo do 
Professor Veronese, havia uma laboratório de 
Geociências e de Paleontologia com professores 
maravilhosos, o laboratório de anatomia... Eu tive um 
dos melhores professores de ecologia do mundo, o 
Professor Doutor Mário Sérgio Galvão Bueno, um cara 
fantástico, de todos os diplomas que tive, o que valeu 
para mim, foi ter tirado 10 na prova dissertativa em 
Ecologia Humana, e ele autografou a prova que 
guardo com muito carinho, é o meu maior motivo de 
orgulho dentre qualquer outro diploma que tenho ou 
até outro diploma que possa ter, porque ninguém 
havia tirado 10 na matéria dele,  e ninguém tirará, 
porque ele faleceu. Nessa matéria com ele fui o único e 
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guardo esse come meu maior título.

Qual foi o primeiro animal que teve em seu 
Instituto?

Foi um animal sem procedência legal, não tenho 
vergonha de falar. Nessa época ainda era policial e 
uma pessoa me falou que um rapaz iria fazer um 
churrasco de um teiú (Tupinambis). Cheguei lá e me 
deparei com o animal amarrado. Tentei barganhar 
com o rapaz que estava obcecado em assar o bichinho. 
Cheguei oferecer o peso do teiú em carne para o rapaz, 
que negou. Ofereci 1 quilo de picanha e 1 quilo de 
costela, dizendo, “sempre quis ter um bicho desse!” E 
ele me respondeu “eu sempre quis comer um!” Depois 
de muito argumentar e sem resultado algum, acabei 
tirando minha carteira da polícia e apresentei para ele 
dizendo que ele estava cometendo um crime 
ambiental, ele me respondeu “no centro de São Paulo 
vende aos montes carteira igual a essa”, então fui 
obrigado a apresentar minha arma e perguntei se 
igual a essa vendiam também, não ficou ninguém lá. 
Então peguei o bichinho e levei para casa. E esse foi o 
primeiro animal do instituto.

Como surgiu o Instituto Professor Del Nero?

Teve uma vez que me denunciaram para a Polícia 
Ambiental como traficante de animais. Depois do meu 
primeiro teiú, acabei ganhando mais teiús de algumas 
pessoas. Nessa ocasião eu tinha uns 4 animais. E recebi 
a visita da Polícia Ambiental, sob a denúncia de maus-
tratos e tráfico de animal silvestre. E falei ao Sargento 
que estava à frente da operação, que a denúncia não 
era procedente, e como estavam sem mandato, eu os 
convidei a entrarem em minha casa. Um soldado 
entrou junto com ele, e viram as condições que os 
animais estavam, então me falou que não via maus-
tratos, e apresentei para ele que os animais também 
não estavam em condição de tráfico. Depois de um 
tempo que conversamos o Sargento deixou um teiú 
que estava na Corporação aos meus cuidados como 
fiel depositário. A partir de então, entrei com a 
d o c u m e n t a ç ã o ,  c o m e c e i  c o m o  u m  c r i a d o r 
conservacionista, depois migramos para cientifico e 
depois para o instituto. Hoje tenho alguns animais que 
pertencem a União. Atualmente não recebo mais 
animais da União, os animais vêm de criadores 
comerciais, eu tenho um compromisso público, 
qualquer pessoa que tiver qualquer animal silvestre 
ou exótico, com procedência legal, e quiser doar para 
o Instituto, aceitamos, por exemplo, pessoa que tem 
uma jiboia  e ela é agressiva e a pessoa não quer mais 
tê-la. Alguns animais não aceitamos, como por 
exemplo, ferret adultos, geralmente que está o 
doando é porque o animal apresenta tumores no 
pâncreas e já está em estado avançado. Os animais 
que recebemos como doação são utilizados para 
reprodução e em terapia para pessoas com 
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necessidades especiais. E adequamos o animal para 
esta função.

Quantos animais o instituto possui atualmente?

Se eu for quantificar entre répteis, anfíbios, 
mamíferos e artrópodes, podemos considerar mais de 
100 animais. Teve uma época que eu recebia muitos 
animais de situação inadequada, eu não gosto de falar 
sobre maus-tratos, porque em algumas situações o 
animal não estava sendo maltratado, e sim, fora das 
adequações. É fácil julgar mas sempre procurei me 
colocar no lugar da pessoa, recebi diversos animais de 
pessoas não podiam ter mais o animal, algumas 
pediam para cuidar do animal porque não tinha mais 
condições psicológica, sem saúde, ou condição 
financeira. Neste caso sempre pedimos a nota fiscal do 
animal. Quando recebemos de algum órgão público, 
como por exemplo da Polícia Militar, Civil ou 
Ministério Público,  esses são animais geralmente de 
resgate e fazemos a soltura, tão logo o animal esteja 
saudável e apto. Teve inclusive um atendimento que 
fiz de um resgate de um gavião,  uma pessoa o 
encontrou caído no chão, lotado de um ectoparasita, 
que é um berne específico para aves, tirei desse animal 
103 bernes, e o mais interessante é que esse gavião era 
totalmente selvagem, não dava para anestesiar, e eu 
cheguei para o gavião e falei assim, “meu amigo, você 

está numa situação desgraçada, se você não me 
ajudar, eu não tenho como lhe ajudar” e não é que ele 
se comportou direitinho! A cada vez que removia um 
parasita, era um alívio para ele. Quando terminei, o 
alimentei e fiquei maravilhado vendo-o comer. 
Fatalmente se esse animal não tivesse sido resgatado, 
teria morrido. Após sua recuperação o rapaz que o 
resgatou realizou sua soltura em uma chácara.

O Wally, seu jacaré, dorme mesmo em sua cama?

Sim não é mentira! Por exemplo, quando venho para a 
Petz, ou qualquer evento, o primeiro passo de 
recompensa, é falar para ele o seguinte, Wally nós 
vamos trabalhar, e quando não é um trabalho 
remunerado, digo, hoje nós vamos fazer um trabalho 
voluntário para as crianças,  e quando é remunerado 
digo, hoje você vai ganhar dinheiro para arrecadar 
para o instituto. Ele sai da água, eu o  pego, dou 
banho, escovo seus dentes, passo hidratante em 
corpo, dou aquele trato nele, e quando voltamos, a 
recompensa não é ganhar comida,  e sim, ficar dentro 
de casa e dormir no meu quarto debaixo da cama, do 
lado que eu fico com a mão para baixo, e ele dorme 
com a pata encostada na minha mão, ou sobe e fica na 
cama comigo. É uma relação de amor muito grande. E 
não é só o Wally, o  Salomão, a Debby e a Wendy 
também fazem o mesmo.
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E como conseguiu deixá-los mansinhos?

Cientificamente é assim, os crocodilianos são os que 
possuem o córtex cerebral mais desenvolvidos 
entre os répteis. Eles aprendem e se afeiçoam,  
quando eu vejo o comportamento deles comigo, eu 
só posso dizer que é obra de Deus. Eu faço um 
trabalho de dedicação muito grande com os animais 
do instituto, e agradeço a todos, principalmente a 
Silmam que é a tratadora do Instituto, ela é 
fenomenal, tem um carinho muito grande uma 
dedicação enorme. Todos os estagiários que 
passaram sempre foram muito dedicados, a fórmula 
para um bom resultado na formação da equipe está 
na delegação. Se der algo errado, quem fez errado a 
montagem da equipe foi você! Eu costumo dizer lá 
que monto o coletivo e nós fazemos um coletivo.

Em quais programas de TV já teve participação?

Participei de diversos programas de TV, na 
Record,SBT, Rede TV, Gazeta, Band, Globo. Inclusive 
tive um quadro, As Aventuras do Prof. Del Nero, que 
foi exibido pela LBV e na Rede TV no Programa Se 
Liga Brasil. Sempre levava ao público conhecimento 
de alto nível e estimulando o interesse científico dos 

telespectadores. Cheguei a participar de gravações 
que foram ao ar com o Gugu Liberato, Senor 
Abravanel o Silvio Santos, Ana Hickman, Paulo 
Henrique Amorim, Geraldo Luís, entre outros.

Teve alguma situação marcante na TV?

Tiveram várias! Uma que foi muito legal, foi quando 
fui convidado para participar do Programa Hoje em  
Dia, isso foi bem no início do programa, e foi o 
primeiro programa  que tecnicamente participei, 
naquela época era apresentado pela Patrícia 
Maldonado, Paulo Henrique Amorim e pela  Ana 
Hickman. O Paulo Henrique Amorim quis brincar e 
pediu para eu apresentar a serpente com o nome de 
Marcelo Rezende. E eu não tinha qualquer 
intimidade com o Marcelo Rezende, eu falei que 
não, achando que ia arrumar confusão. De repente 
alguém  bate nas minhas costas, dizendo: “Não, 
pode por!” Quando eu olho para trás era o Marcelo 
Rezende e foi assim que eu o conheci, uma figura 
fenomenal, fantástica, uma pessoa maravilhosa. 
Teve também outra que me deixou bem tenso, com 
o Tom Cavalcante, ele pediu para eu trazer umas 
larvas de tenébrio-gigante (Zophobas morio) e 
quando cheguei no set de gravação ele pediu para 
fazer uma brincadeira com o Alexandre Frota, que 
seria feita nos bastidores, ficaria entre eles. Na hora 
fiquei reticente e com muito jeito, expliquei que não 
queria arrumar confusão. E nesse meio tempo, o 
Alexandre Frota me procurou e me disse: 
“Professor, não sei que brincadeira o Tom quer 
fazer, mas por favor, faça! Jamais irei brigar com o 
senhor!” E a brincadeira era para colocar as larvas no 
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lanche do Frota, foi bem engraçado. Ao contrário do 
que pensava, o Alexandre Frota é uma pessoa 
maravilhosa e me trata muito bem. Conheci também o 
Milton Neves nos bastidores da Band, que no começo 
ficou me perguntando sobre os animais e depois eu 
que aproveitei para ter uma aula com ele sobre TV, foi 
um cara sensacional, me deu dicas fabulosas que uso 
até hoje. São boas lembranças.

O Instituto tem um trabalho com TAA, como é esse 
trabalho?

Esse trabalho é feito através de uma interação com 
animais com criação diferenciada, levando esse 
atendimento a portadores de diversas síndromes, 
inclusive pacientes com câncer. E o resultado é 
fantástico. Esse trabalho tem um fomento pela Petz, 
por meio de duas pessoas maravilhosas, Sérgio e Tânia 
Zimerman, essas duas pessoas sempre apostaram, 
acreditaram e confiaram em meu trabalho, estamos 
juntos há quase 16 anos, são terapias assistidas por 
animais, onde você já viu uma criança poder fazer um 
carinho em um jacaré manso? Somente junto comigo! 
Os meu jacarés são Wally, a Debi, a Cindy e o Salomão, 
fora os outros. E quem me inspirou a iniciar esse 
trabalho, foi a Gabriela, uma garotinha que sua mãe 

descrevia para ela os animais que estavam no 
Zoológico, com muita cautela me aproximei e 
conversei com ela e sua mãe, e com um temor danado 
de ser mal interpretado, perguntei se ela queria tocar 
nos animais e a sua mãe disse que o sonho dela era 
tocar em uma serpente. E aí começou nosso trabalho 
com TAA (Terapia Assistida por Animais). E um fator 
interessante, foi quando perguntei se ela era 
deficiente visual, ele me disse? “não, eu sou cega! 
Deficiente visual, encherga um pouquinho, mesmo 
que vultos ou sombras, eu não enchego nada, sou 
ceguinha mesmo, brincou”. Posteriormente 
proporcionamos o encontro dela com nossos animais 
e ela amou! Mostrar que o conhecimento quebra 
barreiras, paradigmas, quando você conhece, muda o 
estereótipo, aprende a amar a gosta, os meus animais 
são dados como feroz, mas esses  animais que em 
qualquer ambiente são os primeiros animais sofrem 
enfrentamento e são mortos, e eu mostra isso, 
trabalhando com a conservação, com reprodução, 
com criadores.

Como é esse trabalho?

Eu faço em Instituição que não tem fim lucrativo, eu 
vou de graça, e só peço o valor do transporte.
Já gravamos na Petz fazendo assepsia de um jacaré, 
dando banho, o William mostrou isso, escovando os 
dentes, esse trabalho fazemos com crianças imuno 
suprimidas, estão com câncer com o sistema 
imunológico fraco deprimido por conta de 
quimioterapia, então levamos animal com assepsia 
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diferente, levamos serpentes, ele começou, e a Luiza 
estava presente, estava em zoológico para ter uma 
ideia de recinto e percebi uma mãe com uma menina e 
essa mãe descrevia os animais para ela,  ela explicava, 
e a menina, absorvia tudo que a mãe dizia, eu percebi 
que a menina era deficiente visual, e fiquei a 
acompanhando de forma discreta, e comecei a 
perceber o que as outras pessoas falavam, algumas 
ignoravam, e outras comentavam, olha como é o 
amor dessa mãe, a gente tem que agradecer a Deus 
porque a gente enxerga, olha isso daí é carma, e eu 
refleti sobre isso e me deparei que eu não estava 
fazendo nada, somente observando esse fato, e desde 
então, partir para uma atitude que foi o início de tudo, 
eu cheguei preparado para a mulher me xingar e 
chamar o segurança, e então eu perguntei se eu 
poderia falar com ela, ela respondeu sim, e pediu para 
eu me aproximar dela,  e conversamos sobre a menina 
que cega e  amante de animais,  e ela comentou que a 
cegueira dela foi por causa de tumor no cérebro que 
afetou o nervo ótico, se olhar visualmente o olho é 
normal, e falei sobre os meus bicho e propus que a 
menina tive contato com eles, e a mãe da menina disse 
que o sonho dela era pegar um cobra na mão, a 
Gabriela, a Gabi foi o inicio do meu trabalho, e mostrar 
que o conhecimento quebra barreiras, paradigmas, 
quando você conhece, muda o estereótipo, aprende a 
amar a gosta, os meus animais são dados como feroz, 
mas esses  animais que em qualquer ambiente são os 
primeiros animais sofrem enfrentamento e são 
mortos, e eu mostro isso, trabalhando com a 
conservação, com reprodução, com criadores.

O instituto faz diversos trabalhos filantrópicos, 
como nossos leitores podem contribuir com o 
Instituto Professor Del Nero?

Agradeço por ter aberto esse espaço, pois de fato, 
precisamos de ajuda e os leitores que queiram ajudar, 
podem acessar nosso site www.ipdn.org.br e tem um 
campo para doações. Sabe quem foi a primeira pessoa 
que nos ajudou com doações? Foi a A Luisa Mell! Uma 
das primeiras a prestigiar meu trabalho com as 
crianças cegas, eu nem era biólogo ainda, ela foi super 
carinhosa e atenciosa comigo, tanto com a câmera 
ligada quanto desligada. Ela foi a mesma pessoa, e 
depois do programa editado que era o Late Show, ela 
pediu para as pessoas ajudarem a contribuir com o 
Instituto, as primeiras doações que recebi foi por 
intermédio da Luisa Mell.

Qual dica tem para quem quer ter uma animal 
silvestre ou exótico?

Antes de ter qualquer animal, seja doméstico, 
silvestre ou exótico, agende uma consulta com um 
veterinário, sim, ainda antes de ter o animal. Um 
profissional de veterinária poderá dizer se o animal 
que você deseja é ideal para você e poderá lhe dar uma 
consultoria de como cuidar de seu animal. Então, seja 
precavido e antecipe a resolução de problemas, sejam 
de saúde, comportamento ou de manejo conversando 
com um médico veterinário.
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O aumento significativo da população de cães 
e gatos vem sendo impulsionado cada vez 
mais pela mudança de hábitos das pessoas. 

Muitas pessoas acabam optando por terem filhos 
mais tarde ou casando mais tarde, e é exatamente 
neste momento que surge aquele cãozinho ou 
gatinho para encher a casa de alegria e preencher 
aquele vazio de uma vida corrida. Mas mesmo com a 
vida corrida, a opção de ter um pet em casa implica 
também em muitas responsabilidades e cuidados. E 
a vermifugação é um deles. Quando realizada de 
forma correta, além de proteger o pet, atua também 
na prevenção da transmissão de infecções de 
origem parasitária para o resto da família, pois 
alguns parasitas intestinais de cães e gatos carregam 
um risco zoonótico, ou seja, podem ser transmitidos 
para você e sua família.

A primeira dose de vermífugo deve ser dada ao seu 
cãozinho ou gatinho por volta dos 30 dias de vida, 
repetindo a dose 15 dias depois. No caso de filhotes e 
g a t o s ,  v e r m í f u g o s  e m  p a s t a  f a c i l i t a m  a 
administração. Para que o tratamento tenha 
sucesso, é importante que seja feito em todos os 
animais que tenham contato com o filhote (outros 

filhotes e até animais adultos) para que eles não 
sejam uma fonte de reinfecção. Animais adultos 
também devem ser regularmente tratados. 
Como forma de prevenção à inúmeras verminoses, a 
vermifugação deve ser realizada de 2 a 3 vezes por 
ano, ou de acordo com a orientação do Médico 
Veterinário.

Além da vermifugação, um controle antipulgas e 
carrapatos é extremamente importante, pois esses 
ectoparasitas também podem transmitir doenças 
para os pets. Alguns dos danos causados pelos 
parasitas aos pets são: perda de peso, menor 
aproveitamento dos nutrientes, vômitos e diarreias, 
aumento e dor abdominal. Vale lembrar que muitas 
vezes o animal pode não apresentar nenhum 
sintoma, e mesmo assim, portar parasitas em seu 
intestino.

A v is i ta  per iódica  ao Médico Veter inár io, 
acompanhada por um exame de fezes, se faz 
fundamental. Se o exame apresentar alguma 
alteração, o veterinário estará apto a indicar o 
vermífugo adequado para o seu pet. Proteja-o e 
proteja a sua família! 
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Vivendo em Condomínio

Sujou!

Por Wilson Salce
Foto: Reprodução da Internet



Poder transitar com nosso pet nas áreas 
comuns do condomínio é muito bom, nos 
trás segurança, ficamos mais à vontade, 

a l é m  d a  s e n s a ç ã o  d e  b e m - e s t a r  q u e 
proporcionamos ao nosso animalzinho.

Nem todos os condomínios ainda permitem que 
essa atividade seja realizada, e em sua grande 
maioria, acontece por falta de informação do corpo 
diretivo, ou orientações jurídicas equivocadas. Mas 
também, existem aqueles tutores que contribuem 
para essa restrição.

Assim como o condômino, o pet tem o direito de 
usufruir das áreas comuns do empreendimento, e 
de tal forma, ele também tem as mesmas 
obrigações que todos os que moram, circulam e 
dividem o mesmo espaço.

O problema é que sempre que aparece uma 

sujeirinha deixada por um tutor desatento, o 
responsável não se identifica, ficando a cargo do 
corpo diretivo do condomínio encontrar o 
causador do transtorno. E o mais irônico nisso tudo, 
é que, quando identificado quem deixou a 
sujeirinha, este prontamente nega e ainda 
questiona exigindo provas. Não estamos falando 
de suposições, mas sim, de situações em que o 
indivíduo e seu pet, foram os últimos a estarem no 
local, e antes que estes estivessem não havia se 
quer uma reclamação ou relato do ocorrido. 

Nesses casos o tutor desatento, vamos chamá-lo 
assim, para não constranger nenhum porquinho, 
afinal, estes não merecem serem comparados com 
pessoas que não zelam pela limpeza e organização 
do espaço que dividem com outras pessoas. De 
volta ao raciocínio, esse tipo de tutor, acaba 
causando um grande incômodo e desgaste ao 
corpo diretivo do condomínio, que nem sempre 
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dispõe de câmeras que abranjam todo o perímetro, 
deixando alguns pontos cegos, e que estes, têm que 
se transformarem em investigadores como os 
daquele seriado, o CSI, buscando evidências, 
testemunhas, fatos e montando um verdadeiro 
caso, para concluir que foi aquele tutor desatento o 
causador da infração. E mesmo assim, este tem a 
capacidade de negar e ainda exigir retratação, além 
do cancelamento da penalidade aplicada.

Esse tipo de atitude tem feito com que boa parte dos 
s índicos,  conselheiros,  administradoras e 
advogados de condomínios, adotem a proibição dos 
animais circularem nas áreas comuns, permitindo 
apenas que o animal transite por um determinado 
trajeto até o portão, para que realize sua caminhada 
na rua.

De fato, algumas vezes nos distraímos e nosso 
animal pode deixar um “presentinho” no local onde 
e s t á v a m o s ,  m a s  c a b e  a  n ó s  t e r m o s  a 

responsabilidade e o bom-senso, para no mínimo, ao 
sermos notificados da situação, pedirmos desculpas 
e nos dispormos imediatamente em recolher a 
sujeira deixada por nosso animalzinho.

O ideal é sempre que formos sair com nosso pet, 
termos sacolinhas para recolher seus dejetos 
sólidos. O xixi, sempre gera dúvida maior, de como 
podemos limpar o local? Existem no mercado 
produtos específicos para solidificar o xixi e facilitar 
sua coleta com uma vassourinha. Mas você também 
pode fazer uma mistura de bicarbonato de sódio 
com talco, por exemplo, e despejar a mistura sobre o 
xixi, aguardar alguns instantes e recolher o resíduo 
com uma vassourinha, ou um pincel largo de pintor.

Vou relatar um caso que fiquei sabendo esta semana 
conversando com um síndico de um condomínio 
com mais de 600 pets. Este fato aconteceu num 
elevador. Um belo dia, uma criança, pega seu pet e 
dirige-se à portaria para sair com seu ele, durante o 
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 trajeto, eles utilizam o elevador, passam pelo hall 
principal, utilizam a rua interna do condomínio, até 
chegarem ao portão de pedestres e saírem.

Ao retornar de seu passeio matinal, realizam o 
trajeto inverso, e retornam ao seu apartamento.

Passado um curto espaço de tempo, um morador 
relata pelo interfone do elevador que há xixi 
naquele elevador. Ao ser comunicado, o síndico 
solicitou as imagens do elevador e verificou que a 
criança e seu cãozinho estavam sozinhos no 
elevador, e foram os últimos a utilizarem o 
transporte antes da comunicação do fato. No 
entanto, as câmeras não conseguem apresentar a 
imagem do fato acontecendo, em razão de seu 
ângulo de abertura e a posição em que estavam a 
criança e o cão. Sendo assim, o síndico teve que 
virar membro do CSI do condomínio, e realizar 

algumas investigações, até que chegou a conclusão 
juntamente com o corpo diretivo do condomínio, 
que o cão que estava com a criança foi quem deixou 
o “presentinho” no elevador.

Ao comunicar os responsáveis pela unidade e pelo 
cão, foram recebidos com duras críticas e 
argumentações das mais diversas, alegando que 
não havia sido o cão deles o responsável por tal ato.

Depois de muita discussão, o síndico acabou 
aplicando ações administrativas em razão deste 
não limpar o dejeto deixado pelo cão no elevador. 

Imagine esta cena, uma criança andando com um 
cão pelo condomínio e ainda ir à rua com este. Não 
é um risco enorme, tanto para a criança, como para 
com o cão?  Em uma situação de adversidade, a 
criança está preparada para uma tomada de 
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decisão? E se o cão escapa? São muitas variáveis 
que podem ocorrer e trazer riscos para ambos. 

Por esta razão que não devemos deixar nossos cães 
sob a responsabilidade das crianças durante um 
passeio, a não ser, que um adulto esteja por perto, 
dando apoio e instruções para que o passeio seja 
agradável e proveitoso a todos.

Somos responsáveis pela segurança e bem-estar de 
nossos pets, da mesma forma, por nossas crianças. 
Deixar uma criança sair sozinha com um pet, pode 
trazer consequências sérias aos seus responsáveis. 
Não vale o risco. Na hora do passeio, esteja sempre 
junto.

Quanto a questão do xixi no elevador, o morador, 
se quer perguntou à criança se havia percebido que 
o cãozinho teria feito xixi no local, simplesmente 
recebeu o síndico com rispidez e arrogância. O que 
trouxe de benefício para ele com essa atitude? 
Nada! E ainda prejudica os outros tutores de pet, 
que acabam ficando sob vigilância. Isso mesmo, 
para evitar que aconteça novamente esse fato, 
toda vez em que houver um animal circulando, 
sempre terá alguém vigiando. O que torna 
completamente desagradável para o tutor que está 
caminhando com seu pet.

Nós da Revista Pet Plus, defendemos o direito do 
animal circular nas áreas comuns do condomínio, 
sobretudo, alertamos e orientamos os tutores de 
suas responsabilidades, e quando estes não as 
cumprem, advertimos das consequências e 
penalidades que este estará sujeito.

O animal não tem culpa nenhuma em fazer suas 
necessidades no local, então, não adianta ficar 
bravo com ele. Cabe sim ao tutor, orientar de forma 
positiva seu animal, para que este não faça mais 
isso. E se fizer, que seja imediatamente recolhido o 
dejeto.

Converse com seus vizinhos que possuem pets e 
analisem formas de como evitar que situações 
como a mencionada neste relato, venham a 
prejudicar os demais tutores e seus pets, e 
também, como contribuir para bem comum, 
promovendo o bom convívio e a minimização de 
transtornos.

Esta é uma forma em que possam ser encontradas 
soluções para que todos usufruam das áreas 
comuns e manter o ambiente salubre. Atitudes 
positivas somadas a ações coletivas tendem a 
serem bem-vistas pelas outras pessoas, incluindo 
quem não tem pet.
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Sou a Sofia Princesa, tenho 10 meses, cheguei 
na casa da minha família humana com apenas 
45 dias. 

No dia que conheci a minha mãe humana eu a enchi 
de beijos e fiz ela sorrir várias vezes, pois ela estava 
muito triste pela perda de sua York de 11 anos e 
meio.

Então, a minha futura mãezinha mandou foto 
minha para o meu paizinho humano, ali mesmo do 
pet onde nos conhecemos, e ele na mesma hora 
falou que era para me levar para casa. Assim que o 
meu papai chegou em casa ele se apaixonou por 

mim, fiz a mamãe reaprender a como cuidar de um 
cachorrinho novo e ela ensinou o paizinho como 
cuidar de mim, porque ele nunca havia cuidado de 
um filhotinho antes. Desde o dia em que cheguei no 
meu novo lar, só tenho dado alegria à minha família 
humana. Se fiz travessuras? Fiz, mas o amor que os 
meus pais têm por mim, é maior do que qualquer 
travessura minha. Uma coisa que adoro fazer, é 
pegar e brincar com folhas secas que pego na 
entrada de casa. Eu sei que não vou estar até o fim 
da vida da minha mãezinha e do meu paizinho, mas 
estarei com eles até o fim da minha vida e sei que 
serei muito amada.

 Texto e foto Tais Carneiro

Destaque do Mês
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Planeta Selvagem

Por Richard Rasmussen
Foto: Marcio Lisa / Txai Studios

Marajó e seus búfalos



Uma paisagem diferente em um local com 
uma história única de cerca de 2 mil anos de 
uma cultura conhecida como marajoara. 

Quando os portugueses chegaram ao Pará, em 1616, 
a Ilha Marajó já estava ocupada por outros povos, 
estimados em 100 mil habitantes. Eles falavam 
línguas diferentes da Língua Geral ou Nheengatu 
(que significa língua boa), usada na catequese pelos 
missionários. Por isso ficaram conhecidos como 
Nheengaíbas (que significa língua difícil). Os povos 
do Marajó criaram, através dos séculos, formas 
majestosas de arte com a cerâmica, pintura, 
arquitetura, e outros saberes e conhecimentos. 
Hoje aproximadamente 250 mil pessoas vivem nessa 
ilha, especialmente em sua porção leste. Mas existe 
uma população ainda maior que habita a ilha: cerca 
de 600 mil búfalos!
A minha primeira parada foi na cidade de Soure, uma 
das mais conhecidas da ilha. Aqui os búfalos foram 
mais que utilizados na tração, carne e leite. Eles 
também tornaram-se ferramentas de um grupo da 
Polícia Militar, que desde 1992, os utilizava para 
patrulhar a cidade. Hoje, este destacamento 
montado em búfalos é conhecido em todo o planeta 
e deixou de ser uma ferramenta de segurança para 
ser um patrimônio cultural, histórico e turístico da 
região. Naturalmente, fui convidado pelo comando 
da Polícia Militar do Pará a acompanhar uma 
patrulha, montado, tudo virou uma grande história. 
Só que antes quero falar do animal.
Falar em búfalos pode parecer um tanto confuso. 
Temos o bisão americano (chamado comumente de 
búfalo), o búfalo africano e o búfalo que é criado no 
Brasil, especificamente na Ilha de Marajó. Esses dois 
últimos são, inclusive, bem parecidos.  Nenhum 
desses três são irmãos. No máximo podemos 
considerá-los primos distantes. Mesmo os dois 
últimos – que se parecem bastante – são espécies 
diferentes. Contarei um pouco sobre a história dos 
búfalos que vivem no Brasil.

Quatro raças são reconhecidas pela Associação 
Brasileira de Criadores de Búfalos: Mediterrâneo, 
Murrah, Jafarabadi (búfalo-do-rio) e Carabao 
(búfalo-do-pântano). Os animais de raça do 
Mediterrâneo têm origem italiana, possui aptidão 
tanto para reprodução de carne quanto de leite, tem 
porte médio e são mediamente compactos. A raça 
Murrah, de origem indiana, apresenta animais com 
formação média e compacta, cabeças leves e chifres 
curtos, espiralados e se enrodilham em anéis na 
altura do crânio. Jafarabadi, também indiana é a raça 
menos compacta, apresenta chifres longos, de 
espessura fina e com uma curvatura longa e 
harmônica. A raça Carabao é a única adaptada às 
regiões pantanosas e está concentrada na Ilha de 
Marajó, no restante do Pará e no Maranhão. Ela teve 
sua origem no norte das Filipinas, apresenta 
pelagem mais clara, cabeça triangular, chifres 
grandes,  pontiagudos e voltados para cima, porte 
médio, capacidade para produção de carne e leite, é 
bastante utilizada como força motriz.
Contam as histórias mais antigas que os búfalos 
teriam entrada na Amazônia em 1890 ou 1895, 
trazidos por condenados foragidos da Guiana 
Francesa em um barco que aportou na costa norte 
da Ilha de Marajó. Seriam da variedade Malásia ou da 
China, porém provenientes de alguma Ilha do Caribe 
ou das Guianas, onde foram introduzidos pelos 
colonizadores ingleses e holandeses. A primeira 
importação confirmada feita  em 1902, era de 
búfalos pretos, com procedência italiana, mas a mais 
conhecida foi a importação feita em 1906, na costa 
norte da ilha. Esse rebanho ficou praticamente 
abandonado, e se embrenhado nas matas e 
alagados da região, acabou se tornando semi-
selvagem. Inicialmente foram chamados de 
“Rosilho” e, mais tarde, foram identificados como 
Carabao. Ou seja, temos búfalos selvagens vivendo 
na Ilha de Marajó.
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Pet News

Santa Proteção
Por Wilson Salce

Foto: Reprodução Internet



Estamos vivenciando um momento muito 
intenso no tocante aos animais, sejam estes 
domésticos, silvestres ou exóticos. O qual 

tem sido o foco de muitas discussões, algumas até 
acaloradas demais,  sendo notórios alguns 
extremismos e até incitação à violência.

Isso é muito triste, uma vez que todos que amam os 
animais devem se unir para acabar com aqueles que 
extrapolam os limites da criação e posse do animal, 
sendo que assim como existem maus criadores, 
também existem maus protetores. E isso é um 
câncer em toda o ciclo do bem-estar animal.

Nós, da Revista Pet Plus, temos como nosso 
primordial objetivo a conscientização, educação e 
conservação em prol dos animais e do meio-
ambiente. Com base nessa premissa, respeitamos e 
apoiamos tanto os bons criadores, como os bons 
protetores.

Diariamente recebemos diversos pedidos de ajuda, 
inclusive financeiro. Por sermos uma instituição 
privada e de recursos limitados, não podemos ajudar 
a  t o d o s  q u e  n o s  r e c o r r e m ,  c o n t u d o , 
compartilhamos as solicitações às ONG’s e outras 
instituições que apoiam a causa animal. Vale 
ressaltar que no tocante a ajuda financeira, 
procuramos investigar o solicitante, pedimos a 
documentação da instituição e algumas outras 
informações. Curiosamente quando solicitamos 
essas informações, por incrível que pareça, ninguém 
envia! Ressalto que não pedimos balanço financeiro 
ou patrimonial, apenas documentações simples, tais 
como, CNPJ, Estatuto, Ata de Assembléia ou 
Reunião e Relatório de Ações Realizadas. Caso seja 
um protetor independente, pedimos o  relatório dos 
cães, quantos cães foram doados no último 
semestre e relatório de ações realizadas no último 
período. Ou seja, documentos que qualquer 
instituição deve ter em mãos, ao menos imagino que 
sim. 

Como disse não podemos ajudar a todos, mas, 

quando vemos que o assunto é urgente e sério 
colaboramos de alguma forma, principalmente na 
divulgação de animais perdidos, feiras e eventos de 
adoção, entre outras ações sociais. Para tanto, basta 
enviar a solicitação formalmente para o e-mail 
contato@revistapetplus.com.br para que os 
pedidos sejam avalidados. Friso que também 
recebemos diversas solicitações falsas ou com 
informações inconsistentes,  nestes  casos 
infelizmente não podemos contribuir.

Sempre usamos como balizador o bom-senso, e 
temos visto nos últimos dias que isso não está sendo 
aplicado nas redes sociais, está havendo um 
linchamento coletivo tanto sobre os bons criadores, 
quanto aos bons protetores. E esse tipo de atitude 
não contribui em nada! Apenas inflama mais ainda os 
ânimos que já estão alterados, e o resultado final não 
é bom para ninguém.

Pessoalmente, abomino todo e qualquer maus-
tratos aos animais! A Revista Pet Plus, não pensa 
diferente. Este momento deve ser de união e todos 
lutarem pelo bem dos animais. Devemos também 
respeitar a opinião dos outros, como indivíduos, 
pensamos de formas diferente, mesmo estando no                                                  
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mesmo propósito. Desta maneira é fundamental 
que estejamos alinhados ao menos no tocante ao 
bem-estar dos animais, sejam quais forem.

Como disse, sou a favor da criação ética, afinal, esta é 
uma prática que o homem realiza desde a sua 
chegada a este planeta. Na edição anterior, 
apresentei quem são os bons criadores e como 
identificá-los. Os maus criadores, devem sim, serem 
denunciados e responderem por seus atos, com 
todo o rigor da lei.   

Em relação aos bons protetores, esses também têm 
todo o meu apoio e respeito. Mas, infelizmente, 
também existem alguns que ultrapassam o limite da 
proteção e acabam cometendo maus-tratos aos 
animais que estão sob sua tutela. Na maioria das 
vezes, isso ocorre por alguns fatores, como, falta de 
informação, problemas emocionais, de saúde ou 
falta de recursos financeiros.

Esse tipo de situação ocorre quando a pessoa que 
quer acolher os animais, não está capacitada 
e m o c i o n a l m e n t e ,  i n t e l e c t u a l m e n t e  e 
financeiramente para ter os animais sob sua tutela, 
afinal, os animais necessitam muito mais do que 

carinho e atenção, eles necessitam de alimentos, 
cuidados com higiene, saúde e um ambiente limpo e 
agradável. Isso não quer dizer que eles têm que 
morar em mansões, mesmo em uma residência ou 
abrigo simples, deve ser limpo e oferecer espaço 
para que o animal possa ter suas atividades diárias 
sem quaisquer privações.

Existem aqueles que pensam “É melhor que animal 
esteja aqui na minha casa, do que na rua”, este é um 
pensamento lindo, mas contudo, demanda uma 
responsabilidade tremenda, ao abrigar um animal, 
você deve estar preparado para lhe dar tudo o que 
necessita, inclusive seu tempo para se dedicar a ele. 
Simplesmente colocar o animal dentro de sua casa, 
não resolve o problema. Ele necessitará de cuidados 
v e t e r i n á r i o s ,  v a c i n a ç õ e s ,  v e r m i f u g a ç õ e s , 
alimentação adequada, água limpa e ambiente 
salubre. E têm aqueles que não avaliam suas 
condições e abrigam mais animais do que suportam, 
e o resultado disso é um ambiente insalubre, animais 
subnutridos, doentes e o tutor frustrado e doente.

É possível encontrar na Internet diversos vídeos e 
postagens de pessoas pedindo ajuda para seus 
animais que estão situação deplorável, resultante de 
um despreparo do tutor que não se atentou ou foi 
orientado adequadamente para a responsabilidade 
que está assumindo. Estes são chamados de 
acumuladores, que necessitam de cuidados médicos 
e psiquiátricos. Perante a lei, eles também podem 
responder por maus-tratos. Afinal, permitiram que 
os animais chegassem a este estado.

Também há aqueles protetores que excedem os 
direitos dos outros, achando que por estarem 
defendendo a causa animal, estão acima de tudo e 
todos. O que acaba sendo um grande erro. 

A história da humanidade tem nos mostrado que 
toda a radicalidade e extremismo não é saudável e 
causa grandes transtornos a todos os envolvidos. 
Repare, todo extremista é uma pessoa solitária, 
triste e frustrada. Mesmo quando reunida com 
pessoas que compactuam de seus ideais esta pessoa 
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tenta se sobrepor, seja por ações ou palavras.

Não estou aqui julgando uma ou outra pessoa, 
apenas, relato o que tenho visto nas redes sociais ou 
manifestações.  Parabenizo as  conquistas 
alcançadas por muitas manifestações e ações 
coletivas que atingiram seu objetivo, sem a 
necessidade de vandalismo ou ações de uso da 
força. Todos temos o direito de pensar e agir do 
modo que queremos, entretanto, temos que ser 
responsáveis por nossas ações.

Como em todos os setores, existem também as 
instituições idôneas e pessoas responsáveis, que 
lutam pela causa animal. Tive a oportunidade de 
conversar com o Sargento Alexandre, Presidente, e 
a Dra. Elizabeth Alvim, Diretora Técnica e Veterinária 
Responsável, do Instituto Eu Sou O Bicho, que 
apresentaram de forma muito espontânea as 
dificuldades enfrentadas como instituição e seu 
empenho para o bem-estar animal.

Como instituição a Dra. Elizabeth nos contou do 
trabalho que tem na conscientização do protetor e 
do adotante, que segundo ela, o acumulador, é o 
mais difícil. Uma vez que o acumulador é uma pessoa 
doente, e o instituto apresenta a estes, a 
necessidade de doar os animais que estão sob sua 
tutela.

O instituto atua como um orientador dos protetores, 
apresentando a forma correta em que o animal tem 
que ser tratado, com avaliação veterinária, 
vacinação, higiene tanto para o animal quanto para o 
protetor, e também na doação de ração. 

Existe também um trabalho realizado em escolas, 
que é A Escola É O Bicho. Este trabalho é executado 
em EMEI e EMEF, atingindo crianças e pré-
adolescentes, apresentando conteúdos de como um 
animal deve ser tratado e evitar os maus-tratos ou 
abandono. Segundo a Dra. Elizabeth, este é um 
trabalho de base e que transforma toda a família. Os 
maus-tratos, muitas vezes são praticados por falta 
de informação. E este projeto, leva o conhecimento 

para a base da família e é disseminado no bairro 
todo.

O Instituto Eu Sou O Bicho, tem trabalhado em 
conjunto com abrigos, oferecendo ajuda veterinária 
e psicológica ao protetor e aos animais, visando a 
qualidade da saúde de todos os que dividem aquele 
espaço, inclusive para com o protetor. Nessas ações 
são designados veterinários, zootecnistas, 
psicólogos e psiquiatras. Muitas vezes temos 
recebido a juda do CAPS da Prefeitura  no 
atendimento dos protetores que necessitam de 
apoio e suporte psicológico.

Em relação aos canis clandestinos, o Instituto Eu Sou 
O Bicho tem atuado na conscientização dos 
proprietários, demonstrando que a cruza frequente 
resulta em maus-tratos aos animais e filhotes  
sujeitos a problemas de saúde e comportamentais. 
Em casos de extrema situação de maus-tratos, por 
meios legais, os animais são retirados do criador e 
ficam sob a tutela de um responsável até que seja 
definido o destino dos animais na justiça.

Segundo a Dra. Elizabeth, na maioria das vezes, os 
maus-tratos são causados por falta de informação, e 
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numa escala menor, por falta de coerência ou por 
maldade mesmo.

A Dra. Elizabeth, defende a tese em que o CMRV 
(Conselho Regional de Medicina Veterinária) a 
fiscalizar canis, criadores, abrigos, ONG’s e 
instituições, afinal, estes devem possuir o médico 
veterinário responsável pelo local, logo, cabe ao 
conselho regional, vistoriar as condições de cada 
instituição em prol do bem-estar animal. E cobrar 
ações necessárias do responsável técnico legal 
destes.

Perguntei para a Dra. Elizabeth, como diferenciar um 
protetor de um acumulador, ela me respondeu, que 
o protetor ama os animais de todo seu coração, mas, 
ele quer o melhor para o animal, então estão sempre 
em busca de um lar para os animais que estão sob 
seus cuidados. O acumulador é o inverso, ele ama os 
animais, mas não consegue se desapegar deles, o 
que resulta em um transtorno enorme para ele, para 
os animais e para a vizinhança.

Outra das lutas do instituto é o encontro de 
adotantes que se comprometam realmente com os 
animais. Na maioria das vezes, o adotante age por 
impulso, não conversa com a família, não está 
preparado no momento, e para minimizar este risco, 
adotamos um protocolo no qual o adotante tem que 
preencher um formulário e temos 72 horas para 
avaliar o conteúdo das informações, realizar uma 
entrevista e analisar se o animal está dentro do perfil 
do adotante. E isso tem feito com que nossas 
adoções atingiram um excelente resultado.

Para se ter uma ideia, a Dra. Elizabeth, afirma que nos 
últimos 3 meses, foram doados mais de 50 animais e 
apenas 1 foi devolvido, por questão de saúde da filha 
do adotante, que teve uma alergia severa do 
gatinho.

Os eventos de adoção do Instituto Eu Sou O Bicho 
são realizados na Petz Itaim, Osasco todos os 
sábados e diariamente os animais ficam disponíveis 
nas lojas da Petz para adoção. A Petz tem ajudado 

custeando os animais que ficam sob os cuidados da 
loja até que sejam destinados a um novo lar.

As adoções são focadas em animais jovens e adultos, 
sendo estes mais difíceis de encontrar uma nova 
família, essa abordagem que o instituto tem usado 
apresenta um ótimo resultado nos eventos de 
adoção.

Por incrível que pareça em nossa conversa os 
animais que têm mais dificuldade em ser adotado, 
são animais pretos, estima-se que seja por 
preconceito. Isso é um tabu que está sendo 
quebrado, e que a novela tem ajudado, com a 
participação do personagem felino que atua na 
trama.

Um fato em nossa conversa que me chamou a 
atenção é que mesmo o instituto fazendo eventos 
de adoção, no período em houve o fato do canil que 
mencionei no início da matéria, eles sofreram 
represálias de ativistas da causa animal. E como o 
Sargento Alexandre falou, que o Instituto Eu Sou O 
Bicho trabalha com ações e não com falácias. E o 
evento foi realizado e superou a expectativa de 
todos.
Como já mencionei em outras matérias essa frase de 
uma presidente de uma ONG Internacional que 
entrevistei, e vejo ser pertinente neste momento, “A 
causa animal é do amor, quem não está com esse 
sentimento, está na causa errada!”

Vamos todos nos unir em favor dos animais!

Evento de Adoção - Instituto Eu Sou O Bicho



Atendimento domiciliar em Curitiba e região metropolitana
Consulta Clínico Geral
Vacinas
Castração
Profilaxia dentária
Consultorias e treinamentos para 
tutores e funcionários de Pet Shop
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Todas as quartas-feiras

Essa eu não sabia!
www.revistapetplus.com.br
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Aquarismo

De olho no peixe

Água doce

Por Marcio Castilho Lopes - Aquariofilista
Foto: Divulgação



Amigos aquaristas, o outono esta aí e com 
ele as temperaturas começam a cair. 

É um excelente momento para verificar se os 
aquecedores de seus aquários estão em pleno 
funcionamento ou adquirir um, caso não o possua 
ainda.

A estabilidade de temperatura num aquário é 
muito importante, as oscilações muito frequentes 
causam certo stress aos peixes, falta de apetite e 
menor mobilidade por conta das temperaturas são 
alguns dos sintomas para ficar em alerta e também 
favorece o surgimento de algumas doenças.

Portanto seguem algumas dicas para evitar essa 
tremenda dor de cabeça:

- Certifique-se de que seu sistema de 
aquecimento esteja funcionando 
normalmente;

- Tenha um termômetro de precisão para 
fazer leitura da temperatura;

- Nos dias de TPAs , garanta que a água nova 
a ser colocada no aquário tenha 
temperaturas próximas da que já está no 
aquário;

- Verifique se os seus peixes estejam se 
alimentando bem e dê preferência a rações 
de maior qualidade.

Existem diversos tipos de aquecedores à 
disposição, procure escolher o que mais seja 

adequado ao seu sistema, por exemplo: existem 
aquecedores que necessitam que você 
manualmente o desligue da tomada, e também os 
termostatos que seguindo um pré ajuste realizado 
por você e então vai controlar automaticamente, 
ainda são encontradas controladoras digitais onde 
você pode conectar o aquecedor de sua 
preferência e controlá-lo com maior precisão, etc.
Um ponto muito importante a ser observado é 
onde se coloca o termômetro. Procure posicioná-lo 
dentro do aquário no canto oposto de onde esta o 
aquecedor para ter certeza que a água esteja com 
temperatura bem homogênea. Para isso deixe o 
aquecedor próximo a circulação de água (a famosa 
bombinha, ou saída dos filtros dos aquários).

Se mesmo tomando todos os cuidados, algum 
peixinho vir a adoecer, tente identificar a doença 
junto ao seu lojista e iniciar o tratamento o quanto 
antes. Uma doença muito comum nessa época do 
ano é o Ictio. O Ictio de água doce desde que seja 
identificado imediatamente, é de fácil tratamento, 
um deles é com produtos à venda nas lojas (e de 
preferência em aquário hospital) e outro é a 
elevação da temperatura a um patamar e período 
determinados, mas sempre importante conversar 
com o lojista que lhe atende, alguns peixes e 
plantas podem não suportar essa elevação.

É isso aí pessoal, vamos cuidar de nossos peixinhos 
com todo amor #aquarismocomamor !
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Aquarismo

Corais, está na hora?
Por Marcio Castilho Lopes - Aquariofilista

Foto: Divulgação

Marinho



Márcio,  montei  o aquário marinho, 
coloquei equipamentos adequados e de 
melhor qualidade, preparei a água e 

adicionei os peixes. E os corais? Quando e como vou 
colocá-los?

Amigos aquaristas, esse tipo de pergunta é o que 
mais chega em nossa loja e gostaríamos de fazer um 
resumão, nessa edição, o essencial de informações 
para tranquilizar você leitor que está seguindo os 
passos que sugerimos nas edições anteriores e 
sempre informá-los que ansiedade, pressa... não 
combinam com o aquarismo, principalmente com o 
marinho. Mas, que é possível preparar em pouco 
tempo um aquário com corais, desde que seja 
acompanhado pelo seu lojista de confiança e sempre 
estude as características dos corais para “discutir” 
se pode ou não adicioná-lo ao seu aquário.

Então vamos lá, algumas dicas chaves, sem nos 
aprofundarmos :

- sal de qualidade na água de qualidade;
- sistema de filtragens adequado;
- circulação de água adequada;
- iluminação adequada;
- micro vidas em desenvolvimento;
- alimentação;
- temperatura;
- parâmetros da água adequados.

Com certeza existem outros pontos, mas os mais 
básicos a se preocupar no início são esses. Não 
significa que todos eles, logo no início da montagem 

precisam estar a postos, porém precisam estar em 
seu planejamento. Converse com o seu lojista amigo 
para te orientar.

Muitos aquaristas tem certa ansiedade de ver tudo 
muito bem “bonitinho” em seu display, mas não se 
esqueça, que o mundo não foi criado da noite pro 
dia, existem milhares e milhares de anos (pra não 
dizer milhões) que foram necessários para essas 
vidas aquáticas existirem com todo esplendor, e da 
mesma maneira que nossos atos contra a natureza 
podem destruí-la, um simples erro dentro de um 
cubo de vidro pode também liquidar a vida dos 
organismos ali presentes, além de jogar muito 
dinheiro fora. Pense nisso e pratique a paciência.

Um fator que muitos, às vezes, se esquecem é que 
alguns peixes e invertebrados se alimentam de 
corais, então a escolha desses também impactam 
bastante para o sucesso de seu recife de corais.

Da mesma forma que devemos inserir peixes 
quarentenados em um aquário, os corais também 
precisam de certos cuidados. Há banhos de 
produtos específicos para profilaxia dos corais, 
impedindo dessa forma determinadas doenças 
entre os corais e muitas vezes até mesmo doenças 
em peixes (transportadas pelos corais), além de 
evitar outras pragas que podem prejudicar seu 
sistema.

Vamos cuidar de nossos aquários e também de nossa 
natureza!  #aquarismocomamor

Aquarismo
Marinho
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