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Chegou a 14ª edição da Revista Pet Plus! Esta é uma edição muito importante para nós, já que marca 1 ano de 
nosso retorno, isso mesmo, há 12 meses, retornamos com a Revista Pet Plus em formato 100% digital 
mantendo a gratuidade do acesso a todo o conteúdo de nossa revista.

Passamos por muitas lutas, mas os momentos bons superam de longe as dificuldades que enfrentamos para 
manter a regularidade de nossas publicações e lhe trazendo conteúdo atual e de alta relevância. Agradeço a você 
que tem nos prestigiado ao longo desse tempo, e você que é recém chegado seja muito bem-vindo à família Pet 
Plus.

Nesta edição, conversamos com uma cara fantástico que nos contou um pouquinho de sua trajetória e seu amor 
pelos animais, assim como estamos abordando assuntos que irão lhe alertar sobre os riscos de deixar seu 
animalzinho sozinho em quanto faz suas compras. Estamos trazendo a polêmica sobre o fim da criação de 
animais de raça, será verdade isso? Acompanhe este e outros assuntos nesta edição que está repleta de matérias 
interessantes e muita informação.

Um forte abraço e boa leitura!

Wilson Salce
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Traumas do passado
Por: Raphael Storti

Foto: Reprodução Internet

ComportamentoComportamento



Quando tomamos a decisão que chegou a hora 
de aumentar a família e que esse novo 
membro trata-se de um cachorrinho, 

tentamos buscar o máximo de informações sobre 
sua história. Já parou para pensar por quê? 

Imagine um cachorro que tenha sido adotado por 
uma família como cão de companhia, ele chega na 
casa e simplesmente não busca interação, tem 
medo de movimentos bruscos e quando as pessoas 
falam mais alto ele se esconde, só vive pelos cantos. 
É possível que esse cãozinho tenha passado por 
algum trauma ou até mesmo uma situação de maus-
tratos com os antigos tutores, ou em situação de rua 
até ser resgatado e encaminhado para adoção. Em 
outros casos o animal pode ficar agressivo em 
determinadas situações, associando algo (que até 
então você não faz ideia do que seja) com a possível 
experiência negativa.

 Veja esse exemplo: O cão apanhou com cabo de 
vassoura, e você usa bengala, e quanto mais ele foge, 
mais você corre atrás, deixando o cachorro cada vez 
mais desconfortável com sua presença pelo fato da 
bengala remeter a experiência negativa.

Mesmo que não se descubra o que de fato 
aconteceu, esses são alguns sinais que ele não está 
confortável na nossa presença e é aí que entra o 
trabalho,  a  dedicação e  ac ima de tudo a 
compreensão. 

Esse cão pode sim ser recuperado e voltar a confiar 
nas pessoas, mas para isso é preciso tentar entender 
o que lhe gera o estresse e buscar maneiras para 

dessensibilizar objetos e situações estressantes. 
É muito importante na chegada do animal, que seja 
estabelecida uma rotina com algumas situações já 
previsíveis para que ele possa confiar e não ser pego 
de surpresa. A comunicação entre tutor e animal é 
importantíssima, o tutor será a referência do que é 
seguro e de confiança nas demais situações. 
Qualquer situação que para ele seja extrema pode 
ser desmembrada em etapas para começar a ser 
associada de uma forma positiva. 

Como nessa situação: um cão recém chegado que 
tem medo do contato com as pessoas, pode ser 
necessário evitar até mesmo o olhar e será 
acostumado aos poucos com sua presença no 
ambiente e depois com sua voz até que aceite um 
carinho, um passeio, tudo aos poucos e gradativo, 
para que não piore esse comportamento negativo.

A l g u m a s  v e z e s  é  d i f í c i l  l i d a r  c o m  c e r t o s 
comportamentos de cães que foram resgatados, 
mas com paciência, amor e compreensão esses 
comportamentos podem sim serem corrigidos e 
pode se estabelecer uma relação de muita 
segurança e confiança com seu bichinho de 
estimação. 

Comportamento
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Pet Mix

Por : M.V. Eduardo P. Manzo Jr.
Foto: Reprodução da Internet

Disecdise em serpentesDisecdise em serpentes



A disecdise é um processo indicativo que 
ocorre em serpentes quando algum 
parâmetro ambiental ou fisiológico esta 

errado. 

Para entender melhor o que é a disecdise, torna-se 
necessário entender o processo fisiológico de troca 
de pele que ocorre em todas as serpentes, chamado 
ecdise. Diferente dos mamíferos, eles não possuem 
a descamação e reposição celular constante.

Este processo acontece de maneira muito 
característica. Inicialmente, os animais tornam-se 
opacos e esbranquiçados, sua movimentação 
diminui e eles se tornam mais reclusos. Neste 
momento o organismo produz uma nova camada de 
pele e uma discreta secreção lubrificante que ira 
garantir a não aderência da camada antiga. Após 
aproximadamente 5 dias, o animal volta a 
movimentação e aspecto de cor  normais. 
Geralmente em um prazo de uma semana o animal 
entra em processo de ecdise. Este processo é 
extremamente desgastante para o animal. A pele se 
solta inicialmente pelos lábios e aos poucos se 
inverte enquanto é removida como uma “luva” 
passando por todo corpo do animal e finalizando o 
processo pela cauda.

Neste período é aconselhável não alimentar o 
animal e garantir que todos os parâmetros 
ambientais sejam ideais: como temperatura e 
umidade do ar.

Toda alteração não planejada que ocorrer neste 

período, pode gerar a disecdise, que é que a falha no 
processo de muda, ocorrendo assim à retenção da 
pele antiga por cima da nova. A falha fisiológica da 
ecdise é aparentemente normal e pouco prejudicial, 
mas de forma crônica pode gerar diversas 
patologias, que se não tratadas, são fatais. 

Qualquer alteração que notar em sua serpente, 
deve-se procurar imediatamente o médico 
veterinário especializado em animais silvestres e 
exóticos. 

Pet Mix
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Pet Tour

Por Flávia Salce

Foto: Reprodução da Internet

Um minutinho...



Nos dias de hoje é muito comum levarmos 
nossos bichinhos a todos os lugares, aquela 
companhia especial, que nos satisfaz e 

proporciona bem-estar tanto para o tutor como 
para o animalzinho, mas nem todos os lugares 
permitem a entrada deles, como por exemplo, 
supermercados, farmácias e padarias. Na França 
essa prática de levar o animal ao supermercado e 
outros comércios acontece há muito anos. Minha 
irmã vivenciou isso em 1997, quando ela estava 
morando por um tempo na França. E ao caminhar 
pelos corredores do supermercado, se deparou com 
um tutor e seu amigo peludo ali fazendo compras, 
como também em viagens de trem de um país para o 
outro, onde os bichinhos viajam dentro das cabines. 
Em restaurantes, os  peludinhos podem entrar e 
ficam à vontade debaixo da mesa ou ao lado de seu 
tutor.

O mais interessante de tudo isso, é que as pessoas 
não se importam com esse fato, é claro, desde que o 
tutor seja consciente e faça tudo dentro do bom 
senso, respeitando o limite daqueles que não são 
tão amantes de animais. Será que isso é questão 
cultural, ou os valores educacionais e crenças que 
impõem esses paradigmas? Será que um dia 
chegaremos nesse patamar?  Acredito que,  o que 
importa é que essa evolução está acontecendo, na 
medida do possível, sem ser drástica e traumática, 
mas são conquistas benéficas a todos.

Mas por que mencionei isso? Recentemente, 
recebemos a notícia que uma tutora estava 
passeando com seu pet e como de costume, deixou 
o cãozinho preso em uma barra onde ficam os 
carrinhos de compra em frente à porta de entrada 
do supermercado, infelizmente ela não imaginava 
que quando voltasse, após um espaço curto de 
tempo, que o seu animalzinho não estivesse mais lá. 
Essa situação a deixou em desespero e pelas 
câmeras do supermercado, constatou-se tratar de 
um furto realizado por um casal que estava a 
observando, ou melhor, eles estavam a seguindo, e 

assim que a tutora  entrou no supermercado, esse 
casal levou seu pet embora de forma bem tranquila, 
como se nada tivesse acontecendo. Depois de quase 
uma semana, a história teve um final feliz, na qual 
seu bichinho foi encontrado na região “da 
cracolândia” em São Paulo. A tutora disse que o seu 
animalz inho estava muito assustado,  fico 
imaginando a agonia que esse bichinho e sua família 
passaram por esses dias.

Pode parecer que não, mas atitudes como dessa 
tutora, é bastante frequente, geralmente o discurso 
é sempre o mesmo: “É rapidinho! Só vou comprar 
uma coisinha”.

Se você tiver planos de ir ao mercado, farmácia, 
padaria ou hortifruti, então faça esse trajeto sozinho 
e deixe seu bichinho em casa. Evite esse tipo de 
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situação.  O caso desse animalzinho teve um final 
feliz para ambos, mas na maioria desses casos, 
sabemos que os animaizinhos não são recuperados 
e ficamos nos remoendo que tudo poderia ter sido 
feito forma diferente.

Mas se colocarmos no lugar do animalzinho que foi 
deixado no lado de fora, qual é o comportamento 
dele em relação a isso? Você já percebeu que gera 
uma certa ansiedade nesse bichinho? Exatamente! 
Eles ficam ansiosos, nervosos e sem entender a 
razão da qual estão sendo deixados ali, alguns ficam 
latindo, outros ficam chorando e correndo de um 
lado para o outro, você já parou para pensar de que 
isso gera uma experiência negativa para ele?, pode 
ser que quando você queira levá-lo novamente para 
sair, o comportamento dele fique diferente que 
anteriormente.

O que poderia ser bom e prazeroso para ele, se torna 
algo ruim, infelizmente alguns animais ansiosos 
ficam bem agitados. Sem saber a razão de estar ali 
preso e nessa hora de desespero, ele pode se soltar, 
partindo para uma fuga, apesar deles serem 
bastante inteligentes, eles podem se perder. Um 
outro fator também  é de que não possuem a 
percepção do tempo, o que lhes pode causar 
estresse, ansiedade e pânico. É importante ressaltar 
que mesmo que se comunique seu animalzinho ele 
não compreende frases como por exemplo: “vou ali 
comprar algo e já volto!” ou “fique quietinho aí, que 

eu não vou demorar”, por essa razão, temos que ter 
todo o cuidado possível e pensar em todas as 
possibilidades de riscos.

Outra possibilidade também, é que em casos como 
esse, que o bichinho fica muito agitado, causando 
barulho, pode incomodar as pessoas que estão ao 
redor e isso pode causar conflitos e abertura para 
mais e mais proibições, por isso, sejamos prudentes 
com a questão de ruído, o que é normal para você, 
para quem não é tão amante de bichinho, considera 
um desconforto e tanto, ficando uma situação chata 
de discussão, acredito que ninguém gosta de levar 
bronca e nesse caso devemos respeitar o local, 
evitando esse tipo de situação. 

Aconselho que se você quiser passear com seu 
bichinho, aproveite esse tempo e se dedique ao 
máximo a ele. Tudo o que o seu peludinho quer é sair 
para dar uma volta e curtir um tempo ao lado do seu 
melhor amigo, o tutor.

Faça desse momento, o melhor, isso trará um 
benefício imensurável para você e seu melhor amigo 
peludinho. 

Pet Tour
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Essa eu não sabia!

Da série que nem tudo o que reluz é ouro, ou eu tinha certeza que sabia, trazemos hoje um animal bem 
curioso, suas características a primeira vista remetem a uma serpente, até pelo seu formato, 
tamanho, jeito de se locomover, mas… Não é uma serpente, este é o (Ophisauros Apodus ou 

Pseudopus apodus), conhecido como lagarto-de-vidro, barriga-amarela ou sheltopusik ou scheltopusik, ou 
também como lagarto-sem-pernas-europeu.

lagarto-sem-pernas-europeu

Essa espécie pode viver até 50 anos. Resultante do 
acasalamento em média são gerados 8 ovos, que eclodem 
entre 45 ou 55 dias, os filhotes nascem medindo cerca de 15 
cm.

O lagarto-sem-pernas-europeu é encontrado em regiões 
secas desde o Sul da Europa à Ásia Central. Este é um 
animal que não apresenta riscos aos seres humanos, por 
não possui peçonha. Não há informações sobre sua 
classificação na IUCN Red List.

 Por Wilson Salce

Parece, mas não é!

Diferente das serpentes, este lagarto possui 
pálpebras, abertura externa para seu ouvido, e 
listras laterais características dos lagartos. Quase 
imperceptíveis, próximo a cloaca é possível ver 2 
pequenas perninhas com 2mm de comprimento.

Este animal pode atingir a 1,35m de comprimento 
e alimenta-se principalmente de caracóis, lesmas, 
mas também costuma consumir camundongos, 
insetos e pequenos roedores.

lagarto-sem-pernas-europeu
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Quer ter o seu perfil divulgado
 na Revista Pet Plus?

Siga-nos e interaja muito no @revistapetplus



A verdade sobre 
o anti-cio

Saúde Animal

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



Entenda de uma vez por todas, tudo o que 
essas injeções são capazes de fazer com o 
seu pet!

A injeção anti-cio é muito procurada para controle 
populacional devido ao baixo custo, mas esse 
método contraceptivo é uma bomba de hormônios 
e traz consigo diversos males ao animal.
Ela é vendida indiscriminadamente em aviários e 
casas agropecuárias, a pessoa chega com o animal, 
pede para fazer a aplicação ou compra para aplicar 
em casa. O problema é cultural, muitas pessoas não 
sabem o quanto isso faz mal para o seu pet e quando 
sabe acha que a probabilidade dessas doenças é 
muito baixa.

Das doenças que o animal pode ter, a mais 
conhecida é o câncer de mama e quando acontece, 
as chances dessa neoplasia ser maligna é bem 
próximo ao 100%. A lista de doenças que podem 
afetar o seu pet não é pequena e dependendo da 
frequência do uso pode ocorrer mais do que uma 
doença ao mesmo tempo. Neoplasias mamária, 
Hiperplasia mamária, Piometra,  Mucometra, 
Endometrite, Hiperplasia Endometrial Cística, 
Obesidade, Hipoplasia de Medula Óssea, Queda e 
Imunidade, Hipoadrenocorticismo, Acromegalia, 
Poliúria, Polidipsia, Diabetes Mellitus, Insuficiência 
Renal, Hapatite, Cirosse inclusive Depressão. Essas 
são as doenças relatadas em bula e podem 
acontecer com apenas uma única aplicação.

Existem contraindicações para a aplicação desse 
medicamento, ela não pode ser aplicada em fêmea 
que tenha gravidez psicológica, cio irregular, tem 
que ser feita antes de entrar no cio e não pode ser 
feita antes do primeiro cio. Também não podem ser 
aplicadas em animais que tenham problemas renais, 
hepáticos, hormonais e que já tenha neoplasia 
mamária. A aplicação em gestantes pode gerar má 
f o r m a ç ã o  f e t a l  e  a  m o r t e  d o s  f e t o s  s e m 
necessariamente gerar o aborto, mantendo os 
filhotes mortos dentro da mãe conhecido como 

maceração fetal.

Sempre me perguntam, se gera tantos problemas 
de saúde, porque não é proibido a venda desses 
produtos?  Esse medicamento é indicado para ser 
aplicado em fêmeas que não podem passar pela 
castração cirúrgica e que uma possível gestação 
gere um risco de morte para a mãe e os filhotes. 
Mesmo que essa indicação seja rara, muito rara, ela 
existe e acredito que as empresas usam essa 
justificativa para continuar vendendo.

As empresas vendem visando o retorno financeiro, 
as casas agropecuárias vendem porque as pessoas 
procuram, enquanto o mercado for lucrativo esses 
produtos vão continuar sendo vendidos. A única 
coisa que podemos fazer é conscientizar e 
compartilhar essas informações para entenderem 
que mesmo que a pessoa não tenha dinheiro para 
castrar vale mais a pena impedir a cópula do que 
aplicar essas injeções. 
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ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.
ESSENCIAL PARA A SAÚDE 
DOS PETS!





Zuca, como foi seu início na carreira jornalística?

A minha carreira na Comunicação começou no Jornal 
Estado de São Paulo. Eu demorei um pouco para entrar 
na TV. Comecei no impresso, no início da década de 90, 
meu primeiro emprego foi 
na época da faculdade, eu 
f a z i a  3  f a c u l d a d e s  e 
t r a b a l h a v a  n o  j o r n a l , 
m i n h a  v i d a  e r a  u m a 
doideira. Me formei com 20 
anos de idade, e percebi 
que havia muito tempo 
livre, e entendi que era 
importante para mim, 
conhecer outras mídias 
a l é m  d a  i m p r e s s a . 
Paralelamente a isso, eu 
comecei a fazer rádio, na 
Rádio Eldorado. Algum 
tempo depois que eu fui 
p a r a  R e c o r d ,  i s s o 
aconteceu entre 1995 à 
1 9 9 6 ,  s e m p r e  p a r a l e -
l a m e n t e  a o  j o r n a l , 
c o n t i n u a v a  t e n d o  o 
E s t a d ã o  c o m o  o  m e u 
primeiro emprego.  Na 
Record foi primeira participação em programa de TV, 
depois fui para Bandeirantes fazer a  cobertura de 
projeto de eleições. E um ano depois me convidaram 
para um projeto temporário, fiquei uns 4 meses e no 
final desse projeto eles fundaram o Canal 21, e foi 

efetivamente minha entrada na televisão, fiquei 
paralelamente tocando os dois projetos, até que as 
minhas responsabilidades na TV foram crescendo e no 
final dos anos 90 aproximadamente, tive que fazer 
uma escolha, que acabei optando pela TV.

 
Você sempre fez matérias 
b e m  i n t e r e s s a n t e s , 
apresentando locais e 
costumes, como foi isso?

Eu fiz muita coisa fora do 
Brasil, morei nos Estados 
Unidos por um bom tempo. 
E também realizei matérias 
de cobertura de muita coisa 
fora do Brasil, como os 
Jogos Olímpicos, Jogos Pan-
Americanos, eu trabalhei 
bastante no exterior. E 
depois com o material e 
conteúdo de viagem e 
turismo, não só traba-
lhando para o Brasil, mas 
também, para algumas 
emissoras internacionais. 
Eu fiz alguns documentários 
com matérias  interna-

cionais, mas trabalhando para emissoras estrangeiras. 
Eu gosto muito de gravar, amo viajar, eu digo que eu 
trabalho para viajar, então, o meu dinheiro é para 
gastar em viagens. Com isso, procuro sempre unir o útil 
ao agradável, se eu puder transformar alguma parte 
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Capa

Uma jornada animal
Por Wilson Salce

Quem vem à sua memória quando pensa numa pessoa extremamente bem humorada e de bem com a vida? 
Ele mesmo, Celso Zucatelli! Um cara maravilhoso, que tivemos a oportunidade de conhecer e conversar 
um pouco sobre sua carreira e seu amor pelos animais.

 Pai de cachorro assumido, Celso Zucatelli, em uma conversa franca e muito descontraída nos revelou não 
apenas que ama os animais, mas sim, que também se preocupa com o bem-estar e o futuro dos animaizinhos e 
comemora alguns avanços que foram conquistados nos direitos dos pets, participe conosco dessa conversa 
enriquecedora.
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de minha viagem em algum conteúdo, que gere algo 
produtivo para a televisão, eu gravo o tempo inteiro, 
eu vejo coisas incríveis, e vou gravando. Quero 
registrar, e eu tento muitas vezes transformar esse 
conteúdo para a televisão.

E como foi a migração do Zuca Aventureiro para o 
Zuca Comunicador?

Q u a n d o  e u  m i g r e i  d o  j o r n a l i s m o  p a r a  o 
entretenimento, foi fazendo revista eletrônica, e aí eu 
me identifiquei muito com o público feminino, hoje 
esse é o meu público. É o público que eu gosto e que 
escolhi para mim, e que também me escolheu como 
um parceiro, eu adoro falar para esse público, eu acho 
que é um público formador de opinião, é muito 
bacana poder conversar com o público feminino e 
levar conteúdo de qualidade.
 
Você tem dois cachorrinhos, o Paçoca e a Tapioca, 
quais as idades deles? 

Isso mesmo! Os dois são meus filhos e sempre me 
acompanham, inclusive no trabalho. O Paçoca tem 8 
anos e a  Lady Tapioca tem 4 anos.

Você também é um defensor da causa animal, qual 
sua percepção do momento que vivemos em 
relação aos animais?

O que a gente está vivendo hoje, um crescimento do 
respeito pelo animal, eu tenho 46 anos, eu vi muita 
coisa mudar ao longo dos anos. Eu acho que hoje, nós 
temos mais respeito pelos animais, coisa que não 
tínhamos antes. Acho que isso tem que ser muito 
valorizado, entender que estamos falando de vidas, e 
essas vidas têm que ser respeitadas, se você ver meu 
Instagram, eu sou pai de cachorro, obviamente tenho 
um envolvimento ainda maior, e emocional com essa 
situação, ela vai além de um formador de opinião, vai 
além do jornalista, vai além do apresentador, eu sou 
pai de cachorro e ponto final! É claro que eu tenho um 
envolvimento mais emocional, que ultrapassa muitas 
vezes o racional, eu digo isso sem nenhuma vergonha, 
mas eu fico feliz, de ver que a conscientização das 
pessoas estão crescendo. O respeito das pessoas com 
os animais estão crescendo. Eu acho que faltam mais 
leis e a aplicação delas sim. Falta mais estrutura para 
que as leis existentes sejam efetivamente cumpridas. 
Eu acho que a gente vai evoluir e vai chegar lá, mas nós 
estamos caminhando, vi todos esses anos uma 
evolução. Temos sempre comemorar o que é bom, 
obviamente ainda tem muita coisa ruim, mas temos 
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que comemorar essa evolução,  a  gente vai 
aprendendo, eu acho que o ser humano tem essa 
capacidade de evolução, entender isso e vamos 
ensinar para as pessoas, nós vivemos em um país que 
infelizmente tem uma carência educacional muito 
grande, que é uma carência de informação gigantesca. 
Então vamos trabalhar, temos que  parar de criticar as 
pessoas e vamos procurar entender que as pessoas 
fazem as coisas erradas muitas vezes por não saber. É 
claro que nem todas, infelizmente, tem gente que faz 
coisas erradas porque faz. Mas existem outras que 
fazem coisas erradas por não saber, é a falta de 
informação, então vamos espalhar a informação para 
as pessoas para que elas realmente entendam a 
importância de cuidar e respeitar os animais.
 
 
Levar o conhecimento é a nossa principal bandeira, 
em uma conversa com o Instituto Eu Sou o Bicho, 
eles alertam para esse mesmo ponto, que ainda 
falta muita informação, você acha que isso é uma 
barreira difícil de quebrar?

Realmente Wilson, essa é uma barreira que 
precisamos transpor. E como comunicador, tenho 
feito minha parte levando conhecimento e 

informação diariamente em meu quadro. Quanto ao 
Instituto Eu Sou o Bicho, os conheço e respeito muito 
seu trabalho! Eu eu acho que as pessoas têm muito 
que aprender, a gente não pode isentar qualquer 
pessoa de sua responsabilidade por simplesmente 
dizer que ela não sabia. Por isso que a gente tem a 
missão de espalhar a informação, na prática, 
crueldade todo mundo sabe o que é né? Mas têm 
diversas outras ações que não são legais para os 
bichinhos, que as pessoas desconhecem, e como 
formador de opinião, apresentador de televisão, no 
meu caso, e como pai de cachorro, tenho a obrigação 
de levar a informação para as pessoas. 

Uma coisa que acho fantástica é a presença do 
Paçoca e da Lady Tapioca em seu programa, como 
funciona essa dinâmica?

É muito legal, eles estão comigo todos os dias. O meu 
estúdio de televisão é o mais Pet Friendly do Brasil, 
todos os animais são bem-vindos. Não tem espaço 
proibido para eles, nem em cima da mesa, embaixo do 
sofá. Amo muito meus pets e adoro receber a visita de 
outros pets no estúdio.

O Paçoca e a Lady Tapioca são muito educados, 
parabéns por isso! Se fosse o Billy, ficaria pulando 
no seu colo. 

Não tem problema! O Billy é muito bem-vindo e pode 
ficar pulando no meu colo à vontade (risos). Como 

Capa

pg 26 Edição 14

Lady Tapioca, Paçoca e Celso Zucatelli

Jo
ão

 P
as

so
s

R
e

p
ro

d
u

çã
o

 In
st

ag
ra

m

Paçoca e Lady Tapioca no Estúdio do Programa de A a Zuca



pets em meu estúdio.
 

Falando em locais Pet Friendly, o que você tem 
percebido de melhora nesse setor?

Eu acho que a gente está evoluindo. Ainda estamos 
muito atrasados, comparando à outras cidades do 
mundo. Temos muito a aprender. São Paulo está mais 
evoluída em relação a outros locais, porém, estamos 
atrasados quanto à outras cidades importantes do 
mundo. Eu nunca cobro uma evolução rápida das 
pessoas e das coisas, porque tudo tem seu tempo, e 
temos que respeitar as questões culturais, para que 
não seja uma agressão para ninguém, não quero que 
ninguém se incomode com nada, temos que fazer a 
coisa com informação, a informação é a maior inimiga 
do preconceito. O preconceito é a essência do 
resultado da desinformação, da ignorância, quando 
você leva a informação para as pessoas você quebra o 
preconceito. Eu acho que as coisas que estão 
construídas com a informação, são melhores do que 
as impostas. Então, eu acho que estamos evoluindo e 
chegando lá. Já vi uma evolução grande em algumas 
coisas, outras ainda são complicadas, há algumas 
semanas nós tivemos o caso do furto do Café, porque 
ele ficou do lado de fora do supermercado, e furtaram 
o cachorro. Felizmente ele foi localizado na 

Cracolândia e devolvido a sua tutora. Veja a diferença, 
há três semanas eu estava em Orlando, e em uma 
grande rede de supermercados, que inclusive existe 
no Brasil,  havia uma moça que estava fazendo 
compras com o cachorro ao seu lado, sem qualquer 
problema. No começo vai  ter  gente que se 
incomodará com isso aqui no Brasil, até que se tenha 
informação do assunto e se criar o hábito, depois que 
criou o hábito, as pessoas deixarão de se incomodar. 
Então vamos colocar as coisas aos poucos, e nós, pais e 
tutores de pets, temos a responsabilidade de cuidar 
de nossos animaizinhos, para que as pessoas que não 
concordam, não utilizem eventuais situações como 
justificativa para impedir a presença dos pets. Acho 
que nós devemos que ter esse cuidado, nós temos que 
dar o exemplo, eu acho isso importante, para que as 
restrições sejam quebradas, como foi o caso dos 
Shoppings Centers, hoje é comum passear com seu 
pet sem causar estranheza.

É o que sempre falo para todos, ninguém é 
obrigado a gostar de bicho, mas cabe a nós 
respeitarmos o limite daquele que não gosta de 
animal, concorda?

É isso aí Wilson, eu acho que todos os espaços devem 
ser respeitados, acho isso muito importante, as 
culturas vão sendo mudadas, mas isso só se faz com 
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informação, eu insisto nesta tese.

Quais as diferenças Pet Friendly que você percebe 
quando viaja ao exterior com seus pets?

Nos Estados Unidos, isso está muito evoluído, acho 
que o Estados Unidos é exemplo para muita coisa. 
Temos muito que aprender com eles em vários 
setores. Eu acho que isso é um dos eventos, a minha 
escolha por eles em geral é pelo Estados Unidos, 
porque tudo lá é mais fácil, até para entrar com eles é 
mais fácil, é pouco burocrático, se tiver com toda 
documentação em ordem, é tudo muito fácil, muito 
simples. O que eu vejo é que as pessoas sabem 
conviver, mas isso é muito do americano, eles não se 
incomodam com nada, eu morei em Nova York, 
ninguém se incomoda com nada! Se eu tiver de cabelo 
vermelho, amarelo ou rosa com meu cachorro, 
ninguém se incomoda com isso. Se eu não ocupar o 
espaço da pessoa, se eu não atrapalhar a vida dela, ela 
não vai se incomodar com a minha presença. Eu acho 
que a gente está caminhando para isso, vamos 
respeitar todo mundo, ninguém tem que ser julgado, 
pelo que faz, pelo que é, se a gente começar a 
entender um pouquinho melhor, a vida será mais fácil. 
Eu acho que essa é uma das melhores características 

do brasileiro, é um povo que sabe aceitar a diferença. 
Eu acho que nós temos essa característica, quando a 
gente coloca informação para as pessoas, fornece a 
informação com o nosso jeito de ser, a gente vai 
chegar numa evolução, num nível de não preconceito, 
talvez o maior do mundo. Temos tudo para que o país 
sirva de exemplo para o mundo todo, porque nós 
somos um país de mistura, nós somos um país onde 
são quebradas as barreiras, nós somos criados para 
quebrar as barreiras. Infelizmente a corrupção é o 
m a i o r  i n i m i g o  d a  p o p u l a ç ã o ,  q u e  g e r a  a 
desinformação, a falta de educação, e a ignorância, 
gerada pela ausência da oferta de educação. Por outro 
lado, nós o Povo Brasileiro, somos um povo 
t o t a l m e n t e  f r i e n d l y,  s o m o s  r e c o n h e c i d o s 
internacionalmente como um povo friendly 
(amigável, acolhedor), quando a gente agregar 
informação e oferecer informação para o povo, nós 
seremos melhores do mundo, inclusive os melhores 
Pet Friendly.

Infelizmente a corrupção é o câncer de nossa 
Nação, e você colocou muito bem sobre sermos 
acolhedores, o que você acha que nos falta, já que 
do resto temos tudo?

Eu passei muito tempo fora e não tem um povo mais 
legal que o brasileiro. Nós somos o povo mais legal do 
mundo! Só que infelizmente tiraram da gente o acesso 
à educação. Quando tivermos acesso à informação, 
nós seremos as pessoas mais legais do mundo. Outro 
dia estava almoçando com um francês que mora há 20 
anos no Brasil, pergunta para ele se ele quer ir 
embora? Ele não vai embora nem a pau! Ele mora em 
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um dos lugares mais lindos do planeta, ele não quer 
voltar, só vai uma vez por ano para visitar a família e 
está ótimo. Quem vem para o Brasil se apaixona pelo 
nosso país, o Brasil é um país incrível, se tivermos 
oferta de educação para a população, saberemos 
respeitar todas as vidas sejam humanas, de cães, 
gatos, pássaros, etc., vamos saber respeitar todo 
mundo aqui, vamos ensinar para as outras pessoas, 
porque boa vontade todo mundo tem.

Como você encara a questão da castração dos 
animais?

A história da castração é uma orientação para evitar 
uma população tão grande, porque temos uma 
quantidade enorme de cães abandonados nas ruas, é 
muito difícil você conseguir adotantes para todos os 
animais que estão nas ruas. Se continuar permitindo 
que a população cresça, teremos um problema de 
saúde pública. A castração entra como um recado 
muito importante para as pessoas, precisamos 
entender isso, não sou médico  veterinário, sou uma 
pessoa apaixonada pela causa animal, entrevistando e 
ouvindo as pessoas e autoridades do assunto, vejo 
que a castração é fundamental para você poder 
diminuir os animais abandonados, temos que 

entender que isso é um caminho. Por exemplo, meus 
cães são castrados, tanto o Paçoca quanto a Tapioca, 
temos que entender que isso é fundamental. Ainda 
que tenha pouca estrutura e eu volto a dizer, tem 
pouca informação, e devemos espalhar isso para as 
pessoas e conter esse crescimento da população de 
animais de rua. O abandono de animais infelizmente é 
gigantesco, e cada animal abandonado que não é 
castrado, aumenta o número de animais em situação 
de rua, transmissão de doenças, enfim, vira um 
problema sem fim. O abandono é o pior dos 
problemas. Como na época da Páscoa, a família acha 
bonitinho e compra o coelho, aí o coelho cresce, e as 
pessoas abandonam. Mas eu acredito, e sou até chato 
com isso, em bater na mesma tecla, eu acredito com a 
informação conseguimos corrigir isso. Temos que ter 
mais campanhas, mais informação, isso que vocês 
estão fazendo, me entrevistando, estão publicando, 
levando isso ao ar, no dia anterior a essa entrevista, 
falei em meu programa sobre posse responsável, você 
ter a responsabilidade com o bichinho, vamos cuidar 
dele com carinho, vamos ter responsabilidade com a 
castração, vacinação, é tudo isso, como formadores 
de opinião, temos que divulgar ao máximo essas 
informações já que nas escolas faltam iniciativas como 
essas, vamos usar nossos meios de comunicação e 
espalhar isso ao nosso público, que irá transmitir as 
outras pessoas também, que consequentemente irão 
compartilhar esse conhecimento à outras pessoas e 
assim, faremos uma corrente do bem, levando 
conhecimento e esclarecimento dos fatos a toda 
população.
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Zuca, qual sua recomendação para quem tem ou 
quer ter um animalzinho?

O meu recado é muito simples, eles só são amor para 
gente, a gente tem que retribuir com amor em 
primeiro lugar, qualquer vida fica melhor, qualquer 
família fica melhor se tiver um bicho em casa, eles 
ensinam as crianças, os adultos a família. Eles ensinam 
tudo pra gente. Então vamos cuidar com muito amor, 
esse é o número um, mas só que isso não é o suficiente, 
além desse pacote de amor, você tem que incluir os 
cuidados, ter muito respeito, incluir o espaço que ele 
precisa, os cuidados veterinários, você precisa incluir 
uma série de coisas, eles dependem da gente e nós 
temos a obrigação de levar o melhor para eles.

Quero te parabenizar também por seu novo 
programa de na TV Gazeta, de A a Zuca, e para nós e 
nosso público não perdermos um episódio sequer, 
como fazemos?

Obrigado Wilson, o programa é exibido de segunda à 
sexta-feira às 12h na TV Gazeta, onde abordamos 
temas sobre saúde, nutrição, comportamento, 
mundo pet e música. O público pode interagir conosco 
também usando #DeAaZuca e assistir os vídeos na 
internet. Aproveito e deixo aqui também minhas 
Redes Sociais, que são, Facebook e YouTube 
@celsozucatelli, no Instagram e Twitter @zucatelli 
será um prazer recebê-los em minhas plataformas e 
no programa de TV. Um grande beijo a todos! 
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erguntas sobre castração sempre aparecem Pde diversas formas na clínica veterinária, 
desde de qual a sua importância para a saúde, 

quais os riscos para o animal, se realmente altera o 
comportamento, qual a melhor idade para o 
procedimento e diversas outras indagações. A 
resposta pode alterar de um caso para o outro, já 
que alguns animais têm funções e objetivos 
diferentes, mas se pensarmos que o nosso objetivo é 
uma vida saudável e duradoura para os nossos filhos 
peludos, podemos começar a responder a maioria 
das dúvidas.

O melhor momento para a castração tanto de cães 
ou gatos como de machos e fêmeas é o sexto mês de 
vida, devido a maturidade do fígado e a castração 
nessa idade previne o surgimento de alguns 
comportamentos indesejados e diversas doenças e 
neoplasias. 

Nos machos esse é o melhor momento, já que os 
testículos já desceram, e ainda não produzem 
t e s t o s t e r o n a  s u fi c i e n t e  p a r a  l h e s  d a r  a s 
características dominantes da fase adulta. Vale 
lembrar que apenas a castração não garante que o 
animal  não apresentará as caracter íst icas 

predominantes da raça, mas facilitará bastante a sua 
educação. Realizada neste período, a castração 
previne o câncer de próstata que pode ser fatal, se 
não tratada há tempo.

Para  as  fêmeas  os  benef íc ios  estão mais 
relacionados à saúde do que comportamental, 
impedindo doenças que envolvam os ovários e o 
útero, tais como a piometra, e os cânceres de ovário 
de útero e mama. Pesquisas afirmam que fêmeas 
castradas entre o 6º e 7º mês de vida apresentam 1% 
de chances de desenvolver essas doenças, contra 
20% nas castradas após o primeiro cio.

Alguns tutores têm o receio de perderem seus 
animaizinhos durante a cirurgia devido a anestesia. 
Esse é um risco que não pode ser descartado, 
contudo, pode ser minimizado se realizado por 
profissionais devidamente formados, tais como, o 
médicos cirurgiões e anestesistas veterinários 
devidamente registrados Pelo Conselho de Medicina 
Veterinária (CRMV) e o centro cirúrgico e os 
equipamentos cirúrgicos sejam estéreis livres de 
bactérias e vírus.

Desconfie de preços muito baratos, cortar custos 
pode significar riscos à saúde e a vida de seu pet.
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Vivendo em Condomínio

Vida nova
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Durante uma conversa com um amigo há 
alguns dias, ele me contou com muita 
empolgação que o condomínio no qual irá 

residir será entregue em alguns dias, e estão com a 
data da Assembleia Geral agendada. E que por 
nunca ter morado em um condomínio tanto ele 
quanto sua futura esposa têm algumas dúvidas de 
como será viver em condomínio, já que terão que se 
adaptar a diversas situações, o que é comum, para 
quem irá começar uma vida nova.

E isso é muito bom! Apesar de muitas pessoas 
dizerem que morar em condomínio é como viver 
em uma prisão, que não pode nada, tudo é 
proibido, é um aluguel infinito, entre tantas outras 
alegações negativas, que em sua maioria são 
realizadas por pessoas que nunca moraram em um 
condomínio, e quase sempre são equivocadas.

Particularmente, gosto muito de morar em 
condomínio, é claro que existem problemas, como 
em qualquer lugar, mesmo quem mora em 
residência individual, enfrenta problemas em seu 
cotidiano, com vizinhos, visitas de vizinhos, 
transeuntes, e etc.

O fato de existirem regras nos condomínios são 
para  promover  o  bom convív io  entre  os 
condôminos, os quais dividem as mesmas 

obrigações e direitos. Por tanto, o bom-senso é seu 
melhor amigo, em todas as situações.

E quando um condomínio está em sua fase de 
implantação é muito importante que todos 
participem efetivamente, apresentando seus 
pontos de vista para que possam ser analisadas as 
mais diversas questões, tanto no tocante a 
segurança, funcionalidade, padronização, serviços, 
obras, assim como sua liberdade.

Nessa primeira Assembleia muito importante que 
se abordem o máximo de assuntos possíveis, 
mesmo aqueles que você julgue de menor valor, 
porque lá na frente, este pequeno detalhe poderá 
fazer a diferença na redação do Regimento Interno. 
Algumas administradoras de condomínio vêm com 
algumas questões prontas, o que pode ser bom 
para uns, pode não ser tão bom assim para outros, 
então, deliberem à exaustão todos os assuntos.

Quer um exemplo simples, que pode virar um 
problemão? No caso de condomínios horizontais, 
não discutir a padronização das calhas. Com o 
passar do tempo, os moradores vão realizando a 
instalação de diversos modelos, que resultam na 
despadronização, que consequentemente traz 
desvalorização de todos os imóveis.
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Portanto, prepare-se bem para esta Assembleia, 
converse com outras pessoas que já moram ou 
moraram em condomínio, consulte administradoras 
de condomínio, advogados, síndicos e outros 
profissionais da área, para que se possa ter uma 
reunião produtiva e que sejam abrangidos o maior 
número de questões possíveis.

Quando está no começo é mais fácil fazer as 
inclusões dos temas, do que querer alterar com o 
passar do tempo, que pode ser burocrático e às 
vezes quase impossível, já que alguns temas 
necessitam de 100% de aprovação.

E tratando da implantação do condomínio vale 
analisar os 3C (carro, criança e cachorro). Esses são 
os líderes de reclamações ou conflitos na maioria 
dos condomínios. Em todo condomínio tem aquele 
que não se importa com a forma que estaciona seu 
veículo, se está na vaga correta, se avançou o limite, 
ou se simplesmente estacionou na rua interna do 

condomínio. Assim como, aqueles que não 
suportam crianças brincando, quando digo 
brincando quero me referir aos gritos, risadas altas, 
corre-corre, enfim, coisas que crianças fazem 
normalmente, inclusive nós já fizemos! 

E também existem as pessoas que não toleram 
animais, sejam estes animais de pequeno ou grande 
porte. Outros possuem medo, traumas, alergias, 
enfim, há uma diversidade muito grande de 
aversões aos animais.

E é nesse momento da Assembleia Geral, que 
devemos tratar estes assuntos com muito afinco. 
Alguns condomínios implantam regras que 
infringem as leis, incluindo a Constituição Federal, 
que é nossa Lei Maior.

Na maioria das vezes essas imposições normativas 
que se sobrepõem às leis, não são propositais, e sim, 
por falta de informação, tanto dos síndicos, 
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administradoras, gestores, conselheiros e demais 
membros do corpo diretivo.

Neste caso existem advogados da causa animal, 
que podem auxiliar o corpo diretivo e seus 
condôminos nesta questão, que deve ser analisada 
com muita cautela e não vedar nenhum direito ao 
animal e seu tutor que já esteja previsto em lei.

Vale ressaltar também que algumas questões 
podem ser ajustadas para que todos sejam 
beneficiados, isso quer dizer que não é porque você 
tem um animalzinho que vocês desfrutarão de 
privilégios, mas sim, deverão se adequar as 
regulamentações para que o bom convívio 
prevaleça.

Um dos maiores problemas relatados pelos 
síndicos e administradoras é que os tutores de pet, 
pensam que podem tudo, e não é bem assim. Assim 

como os demais condôminos, nós tutores, temos 
também que nos sujeitar ao Regulamento Interno e 
demais normativas do condomínio.

Portanto, assim como quem não tem pet, devemos 
ponderar algumas questões no momento da 
implantação do Regimento Interno, promovendo 
assim, a deliberação e tomada de decisões que 
beneficiem a todos.

Não permita que o “eu” prevaleça em uma 
Assembleia, mas sim, o “nós”. Afinal, viver em 
condomínio, é conviver no coletivo, dividir o espaço 
comum e a coletividade deve imperar, não a 
vontade de uns, e sim, o benefício de todos.

Portanto este momento de implantação do 
Regimento Interno e demais normativas do 
condomínio é fundamental que todos sejam 
ouvidos e que se promova uma discussão sadia e 
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condomínio é fundamental que todos sejam 
ouvidos e que se promova uma discussão sadia e 
produtiva. Até hoje, nunca vi em uma Assembleia 
de Implantação, brigas ou discussões, entretanto, 
nas ordinárias… e em sua grande maioria as 
discussões são de assuntos que não foram 
abordados ou seriamente discutidos na primeira 
assembleia.

O que resulta em reclamações, discussões, intrigas, 
e tantas outras situações desagradáveis que 
poderiam ser evitadas no início de tudo. Parece que 
é tolice, mas já vi discussão porque o gato estava na 
janela, diga-se de passagem, de seu tutor e não do 
reclamante.

Outro fator que resulta em muitas desavenças, são 
animais soltos pelo condomínio, em sua grande 
maioria, são gatos, e seus dejetos que ficam 
espalhados e não são coletados por seus tutores. 
Aqui temos duas questões sérias que devem ser 
muito bem observadas, a primeira é do animal 
solto, não pode-se permitir que o animal fique 
transitando livremente sem a presença de seu tutor 
ou um responsável e que este não esteja fazendo o 
uso de guia e coleira, até mesmo os gatinhos. Um 
animal solto pode sofrer ou causar acidentes, 
imagine você transitando a 10km/h com seu veículo 
no interior de seu condomínio e de repente, surge 

um animal em frente ao seu carro, você terá tempo 
hábil para brecar? E se em uma tentativa de se 
esquivar, o veículo colide contra uma parede ou até 
mesmo outro veículo? E se estiver fora do campo de 
visão? São inúmeras as possibilidades que podem 
resultar em final não tão feliz assim.

Então pensar que o animalzinho só está passeando, 
se distraindo, é o momento dele, ou outras 
a legações,  podem trazer  transtornos ou 
problemas graves tanto a você, seu animalzinho e a 
terceiros. Desta forma, NUNCA permita que seu 
animalzinho transite sem sua presença e fazendo o 
uso de coleira, peitoral e guia.

A outra questão é ainda tão séria quanto a primeira, 
a limpeza dos dejetos. Isso além de ser questão de 
saúde pública é um fator de responsabilidade. Seu 
animalzinho deixou presentinhos espalhados 
durante seu passeio, recolha!  Não há situação mais 
desagradável do que se deparar com dejetos de 
outros animais em seu jardim, em sua porta, ou 
mesmo, a caminho do playground.

No mais, seja muito participativo nesta e em outras 
Assembleias para que tanto você quanto os demais 
condôminos possam desfrutar harmoniosamente 
ao máximo de toda a infraestrutura oferecida pelo 
condomínio. 
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Eu trabalho num pet shop e em dezembro de 
2013 uma cliente me contou que sua 
cadelinha havia dado cria a 4 filhotinhos 

mestiços de shih-tzu, na hora já pedi para reservar 
um. Depois fui conhecer e me apaixonei pela 
menorzinha, foi amor à primeira vista. O difícil foi 
enfrentar a ansiedade da chegada. No dia 7 de 
fevereiro de 2014 ela chegou e pode conhecer a 
outra mamãe que só a conhecia por fotos. No dia 
seguinte, fomos às compras, cama, brinquedo, 
petisco e tudo mais. A cama não durou muito, ela 
era sapeca e logo a destruiu!

Em março de 2018 percebemos que ela não estava 
bem, e imediatamente a levamos ao veterinário, 

que após uma série de exames ela foi diagnosticada 
com piometra e pequenos cistos nos ovários. Não 
foi fácil, mas graças ao Papai do Céu deu tudo certo 
e ela se recuperou bem da cirurgia.

Neste ano, nossa guerreirinha foi diagnosticada 
com artrose, apesar de sua pouca idade, 5 anos. 
Tivemos que fazer algumas adaptações nos móveis 
e acessos para ela ter mais confortável, assim como 
manutenção de seu tratamento. Nem por isso ela 
deixa de ser brincalhona, alegre e arteira. Ama seus 
laços e roupinhas, passear de carro e ir na casa da 
vovôs e da titia. Adora brincar com suas irmãs e 
seus brinquedos favoritos são ursinhos de pelúcia.

Destaque do Mês

pg 39Edição 14

Luna siga-a nas redes sociais @luna_xodozinho

 Texto e foto Amanda Fonseca



Planeta Selvagem

Por Richard Rasmussen
Foto: Marcio Lisa / Txai Studios

A Fazenda  Sanjo



Dormi algumas noites na cidade acolhido pela 
Dra. Eva Abufaiad que, além de bastante 
simpática, é também conhecida também 

como encantadora de búfalos. Meu próximo passo 
foi adentrar a ilha. A melhor forma de conhecer os 
costumes, povo e vida de Marajó é ir a uma fazenda 
com estrutura para receber hóspedes.

Normalmente essas fazendas utilizam-se de alguns 
quartos para atender o turismo, que é gerenciado 
diretamente pelos próprios proprietários, 
fazendeiros de búfalos. Tive a sorte de conhecer a 
fazenda Sanjo, que é comandada por um casal 
extremamente gentil e atencioso: Carlos Nimo é o 
chef de cozinha e sua esposa, Ana Tereza Acatuassu 
Nunes, uma amazona legítima. Passei quase uma 
semana aqui, o suficiente para afirmar que no 
conjunto da obra. Marajó é um dos locais mais 
bonitos que visitei no Brasil. Na época em que estive 
na ilha, início do verão amazônico, os campos 
estavam secando e havia ainda um espelho de água 
encharcando o pasto.

Aquela imensa planície cortada por um rio, 
iluminada pelo sol no final da tarde, refletindo e 
brilhando como um espelho no solo úmido, um 
rebanho nervoso de mais de mil búfalos se 
locomovendo em conjunto e atravessando o campo 
em direção aos currais, vocalizando e espalhando 
água, é uma visão de tirar o fôlego. Todos os dias em 
que minha equipe esteve lá, a rotina foi gravar, 
fotografar ou apenas observar estes momentos da 
sacada da casa grande, estrategicamente voltada 
para o oeste.

Fico feliz que essa publicação seja um livro de 
fotografias, pois as palavras não seriam suficientes 

para descrever as emoções que vivenciei nesse local 
maravilhoso. O que gostava de fazer enquanto 
minha equipe fazia os “cliques” e “takes” era sair 
para buscar o rebanho de búfalos, montando em 
outro búfalo. Aquilo era alegria pura e, confesso, me 
sentia como um animal!!! Gritava como um louco de 
alegria no meio daquela baita confusão tocando o 
rebanho!

O que se vende nessas fazendas usualmente são os 
passeios a cavalo, acompanhamento da doma de 
búfalos e o dia a dia da fazenda, além da 
possibilidade de curtir o sossego e a beleza do local. 
Claro que eu tinha planos mais apimentados 
aproveitando estes passeios, sempre com o olhar 
voltado para a fauna local. Já sabia anteriormente 
que íamos ter boas oportunidades com aves, 
especialmente aves pernaltas, pois o local é perfeito 
para esses tipos de animais que procuram alimento 
nos charcos: guarás, jaçanãs, flamingos, íbis e 
colhereiros, entre outros. 

Sabia também que teria boas oportunidades com 
jacarés, onde se encontram aves aquáticas 
buscando alimento, estão os jacarés à espreita, 
como bons oportunistas, para se alimentarem delas. 
De fato, tive um encontro com um pequeno 
jacaretinga durante uma caminhada pelos campos 
alagados. Agora a surpresa maior ainda estava para 
acontecer.
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Venha desfrutar de paisagens únicas
Conhecer novas culturas

Aprimorar seus conhecimentos
E trazer muitas fotos como lembrança

Próximas expedições:
Namibia: Junho/2019

Madagascar: Setembro/2019
Etiópia: Novembro/2019

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

Faça já a sua reserva, vagas limitadas!



Pet News

O fim da criação?
Por Wilson Salce

Foto: Reprodução Internet



Estamos vivendo um momento muito intenso, 
relacionado à criação de animais de raça, 
especificamente de cães, sendo estes o alvo 

de ações realizadas ultimamente. É sabido que 
existem comerciantes e criadores ilegais de animais 
espalhados em todo território brasileiro e que é 
preciso acabar com essa prática com a máxima 
urgência. Devido a todos os malefícios que este tipo 
de comércio traz não somente no quesito 
econômico, mas também como um problema de 
saúde pública. Uma vez que estes praticam de forma 
desordenada e sem quaisquer critérios cinófilos a 
procriação e geração de filhotes que podem ser 
verdadeiras bombas-relógio, sim, estes animais 
criados sem quaisquer critérios genéticos podem 
apresentar diversos problemas de saúde ao longo de 
sua vida e consequentemente vir a ser um dispêndio 
financeiro altíssimo para um tutor desavisado.

A criação de animais de raça vai muito além da venda 

de filhotes, os criadores éticos, têm custos 
elevadíssimos para manterem seus plantéis 
saudáveis e preservando a pureza da raça. Pois esta 
é a maior preocupação de um criador ético, a 
preservação e manutenção da raça. Afinal, quem 
não se encanta ao ver um animal bem tratado, com 
sua pelagem brilhante e macia? 

Conversando uma vez com uma protetora animal, 
que é contra a venda de animais, foi até engraçado, 
ao mostrar a foto de um animal de raça em uma 
exposição, ela se encantou e realizou diversos 
elogios ao animal e seu criador. Isso é hipocrisia! 
Alguns poderão afirmar, mas eu digo que não! E sim, 
o encantamento que um animal bem cuidado traz. 
Isso vale tanto para um animal de raça pura, quando 
sem raça definida.

A questão é que há espaço para todos, existem 
muitos animais que necessitam de um lar, não há 
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como negar, mas também, existem muitas pessoas 
que amam determinadas raças. Eu por exemplo, 
amo cockers, e tenho o Billy, que é um cocker-
americano, vindo de um criadouro seríssimo, 
respeitado e premiado mundialmente. 

Meus pais sempre tiveram cães, e quase todos eram 
SRD, e eu amava a todos e sinto muita falta de cada 
um que já partiu, compartilhando isso, me 
emociono. Lembro-me da Puppy, que adotamos de 
nossa vizinha, ela era pequenina e cotózinha (ela 
nasceu com a cauda bem curtinha), bem peludinha, 
branquinha com manchinhas castanhas e dormia 
comigo em minha cama. Tivemos outro cão que me 
marcou muito também, foi o Sherlon, nós fomos 
buscá-lo na região central de São Paulo, com meu 
primo Fernando, que o cachorro era para ele. Eu 
devia ter 6 ou 7 anos, e me lembro que nós o 
adotamos de um morador de rua. Ele era bem 
pretinho, peludo e com uma única manchinha 
branca em seu peito. Ele era filhote de pastor-belga 

com dobermann. E acabamos o adotando de meu 
primo, que morava em um apartamento e naquela 
época cães não eram bem-vindos em condomínios. 

Tivemos também entre outros, a Lassie, a Léssinha, 
que era filha da Lassie, tivemos aves, peixes, enfim, 
sempre convivi com animais de companhia. Mas 
quando pude escolher o meu, quando já tinha idade 
para assumir o compromisso de sustentar uma vida, 
optei por uma cocker-spaniel-inglês, a Pitty. Como 
disse, sou apaixonado por cockers.

E qual o problema nisso? Nenhum! Você pode e deve 
ter o direito a escolha de seu animal de companhia, 
ninguém pode lhe cercear isso! O que não lhe dá o 
direito de comprar animais de origem duvidosa ou 
ilegal, fazendo isso, você está contribuindo para o 
aumento de um comércio cruel e criminoso. Isso vale 
tanto para animais domésticos, quanto para 
silvestres e exóticos. 
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Você sabe qual a razão de roubos de carros, jóias, 
celulares e outros bens? Exatamente, tem quem 
compre. O receptador é tão criminoso quanto o 
ladrão. Em minha opinião, é até pior, pois sabe que 
está adquirindo um produto sujo de sangue.

Vejo da mesma forma quem adquire um animal de 
vendedor ilegal, tal como, estes que vendem animais 
nas ruas, feiras, mercados, e etc. Um criador ético 
jamais trata a negociação de um filhote desta forma. 
Existem critérios a serem seguidos, procedimentos, 
documentações, comprovantes e procedimentos 
veterinários. Não pense você que é só chegar e levar. 
Tem muita burocracia e critérios rígidos que este tem 
que cumprir.

Agora se você procura facilidade, lhe digo que está 
cavando uma vala bem funda para seus problemas. 
Ao comprar um animal de origem duvidosa, este não 
tem a pureza da raça, não tem condições genéticas 
saudáveis, não está devidamente imunizado, 
tampouco desmamado no tempo certo. Um animal 

que poderia viver 15 anos, se chegar a 8 é muito! E 
nesse período você terá desembolsado uma boa 
q u a n t i a  c o m  r e m é d i o s ,  t r a t a m e n t o s , 
procedimentos cirúrgicos e consultas veterinárias.

Agora te pergunto, vale a pena? De jeito algum! Nem 
para você, quanto para com o animal. Ainda tem 
outro agravante, muitas pessoas abandonam o 
animal por este apresentar problemas de saúde ou 
comportamental, em virtude de uma criação 
i r r e g u l a r ,  m u i t o s  a p r e s e n t a m  d i s t ú r b i o s 
n e u r o l ó g i c o s ,  m á  f o r m a ç ã o ,  p r o b l e m a s 
ortopédicos, entre diversas outras anomalias, das 
quais foram vítimas oriundas de falhas na criação.

Neste fim de semana, recebi de uma criadora uma 
mensagem pelo celular, avisando de um Projeto de 
Lei, que tem o objetivo de encerrar as atividades de 
reprodução e comercial de animais de companhia no 
Estado de Minas Gerais. Fui me informar mais do 
assunto, e confesso que fiquei até assustado.
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E neste dia em que escrevo esta matéria, entrei em 
contato com o Gabinete do Deputado Estadual de 
Minas Gerais,  Noraldino Junior,  o qual fui 
prontamente e muito bem atendido pela Assessora 
de Comunicação do Gabinete, Nathalia Fagundes, 
onde conversamos sobre a PL 4902 2018, que trata 
sobre este assunto levantado por minha amiga 
criadora.

Durante nossa conversa, Nathalia, abordou o tema 
com muita clareza e tranquilidade, apresentando as 
questões que tratam este tão delicado assunto. O 
projeto em questão faz parte de outro Projeto de 
Lei, ao qual foi anexado e tramita na Assembleia, a PL 
2169 2015. Esses projetos foram adotados em virtude 
de uma enormidade de denúncias relacionadas a 
maus-tratos e criadouros ilegais existentes no 
Estado de Minas Gerais. Incluindo o Mercado 
Municipal de Belo Horizonte, que pratica o comércio 
de animais, e segundo depoimentos prestados ao 
Gabinete, Nathalia, nos informou já houve morte de 
animais comercializados e também de animais que 
pernoitam no local, que não oferece condições 
salubres a estes.

Já foram realizadas algumas ações em conjunto com 
a Polícia Civil para conter o comércio ilegal, porém a 
luta é grande e árdua, mas os membros do Gabinete, 

assim como o Deputado Noraldino Junior, estão 
empenhados neste combate. E por esta razão foram 
implantadas estas PLs. Perguntei para a Nathalia, se 
isso não afetaria os criadores éticos, ela me colocou 
em contato com o Chefe de Gabinete, o Sr. Heloyr 
Ligingstone Barreiros Fortunato, que me atendeu de 
forma muito educada e prestativa. Em nossa 
conversa, o Sr. Heloyr, mencionou outra PL que foi 
anexada a ambas as PLs citadas anteriormente, a PL 
217 2019, que trata sobre a regulamentação dos canis 
e gatis, na qual estes devem se adequar a algumas 
normativas e estarem devidamente cadastrados no 
Cadastro Estadual de Comércio de Animais - CECA, 
que será criado caso este projeto seja aprovado.

Mesmo sendo contrários ao comércio de animais, 
todos do Gabinete do Deputado Noraldino Junior, 
têm a consciência da importância dos criadores 
éticos, pois como o Sr. Heloyr mesmo disse: “Se 
eliminarmos os criadores, acabaremos com os cães. 
E não é isso que queremos!” A intenção maior desses 
projetos são para acabar com o comércio ilegal dos 
animais e isso tem todo nosso apoio!

Caso queira saber mais sobre os Projetos de Lei 
citados nessa matéria, eles estão disponíveis para 
consulta no site da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais.
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Aquarismo

Hora de brilhar!

Água doce

Por Marcio Castilho Lopes - Aquariofilista
Foto: Divulgação



Amigos aquaristas, o assunto que vamos 
abordar nesta edição pode ser revelador 
para muitos, falaremos sobre iluminação. 

Uma boa parte das pessoas que iniciam no hobby, 
acreditam que qualquer lâmpada pode servir para 
seu aquário. Claro que no quesito de apenas 
iluminar, qualquer uma realmente vai servir, mas 
sem se aprofundar em papos técnicos já adianto que 
a iluminação que usamos em nossa sala, cozinha ou 
quartos podem interferir negativamente na saúde 
de um aquário, isso porque se o espectro de luz não 
for adequado pode favorecer para o surgimento de 
algas indesejáveis, em alguns casos deixar alguns 
peixes assustados, plantas podem morrer... Mas 
Marcio, o que é espectro de luz? Sem falar muitos 
detalhes, é a faixa adequada de iluminação que os 
peixes e demais organismos aquáticos estão 
acostumados a receber e não é um simples “iluminar 
de ambientes”.

Num passado não tão longínquo, usávamos 
lâmpadas tubulares e que se pareciam muito com as 
de nossas casas, contudo eram diferentes, 
exatamente na questão de espectro de luz e 
conversando com aquaristas mais antigos, não é 

difícil descobrir que em muitos dos aquários, as algas 
tomavam conta ou as plantas, por exemplo, não 
evoluíam!

 Vou contar um rápido caso de um kinguio (famoso 
peixe dourado) de um cliente, ele me relatou que o 
kinguio havia perdido sua coloração, apesar da 
alimentação de qualidade e parâmetros certos, 
quando notei que ele sempre mantinha a luz azul 
ligada, achava que seu aquário ficava mais bonito, no 
entanto, bastou voltar à luz branca, por um período 
certo ligado por dia, que o peixe em questão de 
semanas voltou à normalidade.

Atualmente o uso de LEDs tomou conta do 
aquarismo e realmente além de garantir economia 
de energia, hoje os LEDs já alcançaram um padrão de 
qualidade à altura das exigências do aquarismo, mas 
não se enganem, ainda é muito comum alguns 
aquaristas adquirirem LEDs de uso residencial para 
colocar em aquários e adivinhem? Os problemas do 
passado voltam a assustar os iniciantes do 
aquarismo. Procure seu lojista de confiança, peça 
para ele mostrar as opções adequadas para seu 
aquário, seus peixes e plantas vão adorar! 
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Aquarismo

Os queridinhos
Por Marcio Castilho Lopes - Aquariofilista

Foto: Divulgação

Marinho



Amigos, nesta edição vamos falar um pouco 
mais dos palhacinhos, os queridinhos do 
pessoal que inicia no hobby.

Por mais graciosos que aparentam, não se enganem, 
os palhacinhos podem ser bem “agressivos”, 
territoriais, contudo, geralmente com os da mesma 
espécie. É claro que basicamente é um peixe bem 
sociável e resistente, disso não temos dúvidas, mas 
dependendo de sua idade, da população e tamanho 
do aquário, seu temperamento pode mudar um 
pouco.

Já foi observado em nossos aquários, situações 
quando chegam na fase de formar casal, em que o 
que quer ser o dominante da relação, chega a bater 
tanto no outro e esse  pode não resistir as agressões 
(se não intervirmos), nessas mesmas situações, 
alguns são tão perseguidos que chegam a pular do 
aquário ou se enfiarem em buracos e não 
conseguirem sair, e ainda, chegam a impedir que o 
outro não se alimente. Mas quando formam casal 
voltam a viver em harmonia. 

Parece triste e assustador, mas isso faz parte da vida 
dos palhaços, contudo, estando em aquários com 
menos recursos que na natureza, necessitam às 
vezes de nossas intervenções. Lembramos que na 

grande maioria, eles não chegam a ter esse 
c o m p o r t a m e n t o  o u  o s  p r o p r i e t á r i o s  n ã o 
conseguem observar. Os palhaços tem mais de 30 
variações em sua espécie, algumas são muito mais 
hostis do que os tradicionais Amphiprion ocellaris.
Uma característica bem legal de se observar, é a 
forma que ele se relaciona com anêmonas, a 
conhecida Simbiose. Trata-se de uma relação de 
ajuda mútua onde o palhaço dá alimento à anêmona 
e por sua vez recebe sua proteção, já que seus 
tentáculos podem “queimar” os invasores e os 
palhacinhos resistem a essas investidas da anêmona. 
Já observamos em nossos aquários os palhacinhos 
defendendo anêmonas de peixes que podem querer 
atacá-las.

Em questão de alimentação, é bem flexível, 
aceitando geralmente em flocos ou granulados, mas 
escolha bem as rações para garantir que os 
nutrientes sejam adequados.

Um fato que muitos vão gostar de saber, é que 
depois de formar casal, e claro que em sua fase 
adulta, quando começam a se procriar, repetem o 
fato com muita frequência , no mínimo 2 vezes ao 
mês e se o aquarista isolar o casal e tomar as medidas 
possíveis, conseguirá acompanhar o crescimento de 
sua cria, mas essa já é uma outra história...

Aquarismo
Marinho
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