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Um exemplo de superação

Cleber Santos

Índice

O

inverno chegou e com ele estamos trazendo para você a 16ª Edição da Revista Pet Plus recheada de
matérias quentíssimas para ajudar você e seu pet desfrutarem ao máximo essa estação que tem todo
seu charme e beleza, assim como, diversas opções de lazer, turismo, aventura, diversão,
entretenimento e muitas opções para que você, sua família e seu pet possam aproveitar juntinhos.
Nossos colunistas capricharam com dicas e matérias de alta relevância para que você tenha a melhor informação
de como prevenir e manter a saúde de seu pet em sua melhor forma, além de dicas culturais, de convivência e
muitos outros assuntos que tenho certeza que você irá se interessar.
Tivemos a oportunidade de conversar com o Cleber Santos, hoje um homem de negócios muito bem sucedido e
um dos mais conceituados adestradores do Brasil, que nos conta sua trajetória de vida, saindo de situação de
morador de rua como conquistou seu sucesso.
Tem muita coisa interessante, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Boa leitura!
Wilson Salce
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Comportamento

Esfriou, né?

Por: Raphael Storti
Foto: Reprodução Internet

Comportamento

O

inverno chegou e você começou a se
questionar se o seu cão sente frio como
nós, humanos, qual é a melhor maneira de
aquecê-lo e como notar através de seu
comportamento que ele está sentindo frio?
Os cães são animais homeotermos, ou seja, animais
de sangue quente e assim como nós sentem frio e
precisam equilibrar constantemente a temperatura
corporal. Devido a grande variedade de
características entre as diferentes raças, a sensação
térmica afeta os cães de maneiras diferentes. Cães
com pelagens mais densas como os da raça terranova, ou cães com uma camada maior de gordura
como os da raça golden retriever serão
provavelmente menos afetados pelo frio do que,
cães mais magros e com menor quantidade de
gordura como os galgos, por exemplo.
Inclusive algumas raças com origem em países mais
frios podem ser perfeitamente adaptadas a
temperaturas abaixo de 0 C°.

completamente do vento, proteja a porta da
corrente de ar. Outra forma é o uso de roupinhas,
atente-se caso seja escolhida essa opção, já que
alguns cães têm maior predisposição ao
superaquecimento, outros podem desenvolver
alergias ao tecido, e as mantenha sempre limpas,
para evitar a proliferação de fungos e bactérias após
algum tempo de uso.
As atividades físicas com os cães podem ser
mantidas durante o inverno, aconselha-se apenas,
que estas sejam realizadas nos horários mais
quentes do dia, principalmente para os
braquicefálicos, como o pug, por exemplo. Para
estes, a caminhada nesta época do ano deve ser
realizada com velocidade mais reduzida e com
maiores pausas para hidratação do animal, levando
em conta que o ar nessa época ﬁca mais seco em dias
ensolarados.

Entre os comportamentos de que um cão está
sentindo frio, os mais comuns são: buscar tocas,
cantos e locais apertados, deitar-se em formato de
"bola", agitação ou apatia além do normal e em
casos mais extremos tremer assim como nós,
humanos.

Dentro de casa, as atividades e brincadeiras com seu
cão devem seguir a rotina habitual, uma vez que os
pets tendem a não gostar de alterações em seu
cotidiano. Procure estimular sua atividade física e
mental com brincadeiras que realizem
entretenimento e enriquecimento ambiental,
empregando o uso de brinquedos que o façam
explorar, cheirar, morder e possibilitem que o
mantenha entretido bom longos períodos.

A melhor maneira de aquecê-los, seja para cães que
moram dentro de casa ou cães que moram no
quintal é providenciando uma toca ou casinha que
seja abrigada do vento. Se não for possível abrigá-la

No inverno ﬁque atento ao comportamento do seu
cão e não se esqueça de preparar um local seguro e
quentinho para que ele possa se esquentar caso
sinta necessidade!
Reprodução Internet
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Pet Mix

Energia pura

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

Pet Mix

O

s ferrets pertencem à ordem Carnívora e
são da família mustelídeo. Apresentam o
corpo alongado com cauda longa e coluna
vertebral ﬂexível, que lhes possibilita um giro de
180⁰, adoram ﬁcar em tocas, são curiosos e
brincalhões.
Diferente do ferret selvagem, o doméstico (Mustela
putorius furo), apresenta comportamento social e
gregário, exerce atividades conjuntas e prefere
dormir com outros ferrets, além de ter ótima
interação com humanos. De hábitos crepusculares,
contudo, se adapta bem a rotina de seus tutores.
Um cuidado necessário é que ao retirá-lo de tocas ou
seus esconderijos, é bom deixá-lo se acostumando
com a luz, e o acordar devagarinho, isso também
evitará de levar mordidas.
Para gastar suas energias requerem períodos
superiores a 2 horas diárias de interação e
brincadeiras, desta forma, use piscina de bolinhas,
caixas de papelão, mordedores e brinquedos
adequados. Eles marcam seu território, escolhendo
um local para fazer suas necessidades, aproveite
para ensiná-los a usar a bandeja sanitária, ﬁxando-a
inicialmente de um forma que ocupe bastante
espaço na gaiola. Eles gostam de cavar, mas não
enterram suas fezes, use uma camada ﬁna de
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substrato. Devido ao seu trânsito gastrointestinal,
entre 2 a 3 horas, fazem cocô várias vezes ao dia.
Sua alimentação deve ser balanceada, composta
principalmente, de proteína e gordura animal, o
consumo de proteína vegetal poderá lhe causar
danos renais a médio prazo.
Diferente dos pets convencionais, banhos
frequentes podem gerar o aumento de seu odor
almiscarado, devido ao estímulo de suas glândulas
sebáceas. Não é recomendado também o uso de
adereços, já que eles podem ser ingeridos e trazer
sérias consequências. Perfume também não é
recomendado, pode causar alergias e espirros.
Naturalmente seus pelos são macios e brilhantes, já
que eles cuidam de sua pelagem por lambedura e
mordiscadas, no entanto, durante sua troca de pelo
é indicado escová-los para evitar “bolas de pelos”.
Caso o ferret apresente pelos opacos, secos,
descamação de pele ou falhas na pelagem, procure
imediatamente um atendimento médico veterinário
especializado em animais silvestres e exóticos,
essas alterações podem indicar doenças fúngicas,
endócrinas, alergias, presença de pulgas ou ácaros
(sarna), umidade entre outras alterações.
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Pet Tour

Novos ares

Pet Tour

O

inverno tem seu charme, as cores da
natureza mudam, o céu mais azul, e junto a
toda essa magia, surgem os festivais
gastronômicos e de inverno, sendo muito
esperados pelos amantes do friozinho.
Anualmente nesse período ocorrem diversas
atrações e eventos quem mantem suas tradições,
outros com inovações, mas, todos com ótimas
opões de entretenimento.
O Festival de Inverno em Campos de Jordão – SP
com mais de 40 anos promovendo eventos, com
toda sua exuberância, com apresentações de
orquestras e músicas clássicas, proporciona
também um incentivo pedagógico com aulas para
novos músicos e para quem quer aprimorar seus
talentos.
O Morro do Elefante é um dos mirantes mais
visitados em Campos do Jordão, com uma vista
panorâmica da cidade. O Parque Amantikir, em meio
a Serra da Mantiqueira, abriga cerca de 22 tipos de
jardins inspirados em 12 países, onde cada um
mostra a sua cultura através da arte da jardinagem,
com mais de 700 espécies de plantas e ﬂores, em
espaços para apreciação da natureza. Lá você
encontra jardins, entre eles o Chinês, Francês,
Alemão, Francês, Suíço, Austríaco, Japonês e muito
mais. Tem até um labirinto, que percorremos por
algum tempinho para conseguirmos sair. Nesses
passeios podemos levar nossos amigos peludos, de
todos os portes, eles são bem-vindos, lembrando
que você deve conduzir seu animalzinho na guia e
sempre leve com você sacolinhas para recolher os
dejetos e os mesmos não podem ser descartados
dentro do parque, leve água também para manter
seu animalzinho sempre hidratado e procure fazer
esses passeios em horários mais quentes do dia.
O Festival de Inverno em Gramado – RS é um lugar
fantástico, com todo seu glamour e o mais legal é
que podemos desfrutar desse lugar incrível o ano
inteiro. Gramado promove seu Festival com
Edição 16

serenatas, apresentações de Jazz e muitas outras
atrações.
São cerca de 250 artistas que se apresentam em pelo
menos seis locais pela cidade, deixando esse
período extraordinário!
Separei alguns lugares maravilhosos para você
passear com a família e seu pet.
O Le Jardim é um parque que se dedica as lavandas e
seus benefícios, com muitas plantas de várias
espécies e em contato direto com natureza, o Lago
Negro é um lugar lindo que proporciona algumas
trilhas para caminhada e o Parque Caracol que é de
tirar o fôlego com tanta beleza e formosa sendo sua
atração principal a Cascata do Caracol que você
pode levar seu peludinho e contemplar a cascata em
vários ângulos, são passeios seguros e tenho
certeza que você e seu peludo vão amar!
O Festival de Inverno de Monte Verde – MG com
novidades para atender uma diversidade de público,
deram uma repaginada no evento, buscando
espalhar atrações por vários espaços da cidade. Um
lugar especial e maravilhoso.

Reprodução da Internet
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@grupoagape

Pet Tour

Billy no Espaço Pet

Reprodução da Internet

Um espírito acolhedor, a mesa mineira, “onde
sempre cabe mais um”, é a maior marca da
hospitalidade, acolhe os mais diferentes paladares,
gostos, interesses do turista aventureiro. Todos os
eventos são abertos ao público, garantindo que
todos possam aproveitar.
Um passeio mais tranquilo para os não tão amantes
de aventura é a Trilha do Pinheiro, na qual seu ponto
de partida é na avenida principal de Monte Verde e o
destino é o aeroporto, lá existe um mirante com uma
vista maravilhosa.
Há muitas opções de trilhas para fazer ao lado do seu
peludinho. Praticamente todas recebem seu amigo
peludo, algumas exigem esforço físico mais
elevado, portanto, avalie se seu animalzinho tem
pg 16

capacidade física para lhe acompanhar.
O Festival de Inverno do Rio de Janeiro – RJ emplaca
com shows de diferentes gêneros da música
brasileira e um cenário de tirar o fôlego, a cidade
maravilhosa, apesar do clima não ser tão frio,
sempre busca uma forma acolhedora e atrativa.
Uma das vistas mais bonitas do Rio pode ser
apreciada na companhia dos pets. O Mirante do
Leblon, de onde se vê de camarote as praias do
Leblon, Ipanema e Arpoador, têm dois quiosques
que ﬁcam abertos 24 horas, possuem deck,
mesinhas com guarda-sóis, e os animais podem
circular sem nenhuma restrição.
A Chácara Tropical possui diversos tipos de plantas e
ﬂores, tem uma área de Bonsais, seus peludinhos
podem caminhar por ali, a diversidade de aroma
espalhados por ali é magníﬁco, e os pets podem
desfrutar desse rico ambiente, tendo experiências
sensoriais maravilhosas com seu faro apurado.
A famosa Orla de Copacabana é cartão postal para
os visitantes e regozijo para os moradores que
podem ser contemplados com seus animaizinhos.
O Festival de Inverno de Garanhuns – PE, entra em
sua 29ª edição, realizado do dia 18 a 27 de julho, e
conta com mais de 500 atrações espalhadas em 21
polos de todas as linguagens artísticas, privilegiando
a cultura local.
O Parque da Lagoa, com seus 4,6 hectares,
surpreende pelo espelho d´água de 24mil metros
quadrados de sua lagoa e por sua estrutura de lazer,
como boardwalking, pista de cooper e ciclovia
integrada à Via Parque, seu passeio se integra ao
Empório Gourmet e à praia. Lá eles reservaram um
espaço pet muito bacana, seu peludinho irá se
divertir.
Aqui foram alguns lugares espalhados por esse
Brasil maravilhoso, pesquise no site da cidade que
você queira visitar, sempre há algum festival
acontecendo, e uma ótima oportunidade para não
ﬁcar debaixo das cobertas. Espero que tenham
gostado e até a próxima!
Edição 16

Essa eu não sabia!

O maior primata das Américas

Por Wilson Salce
território brasileiro é muito vasto e riquíssimo em seus biomas, tanto é que o maior primata das
américas pode pesar até 15kg e atingir 1,50 m da cabeça à cauda, é encontrado somente em nossas
ﬂorestas, endêmico da Mata Atlântica dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo o muriqui-donorte (Brachyteles hypoxanthus), também conhecido como mono ou mono-carvoeiro, no passado ocorria
também na Bahia, mas infelizmente já foi extinto nessa região.

O

O muriqui-do-norte é um primata diurno
arborícola, são muito ágeis em sua locomoção
entre as árvores, graças aos seus braços longos e
sua cauda preênsil que lhe permite se agarrar
ﬁrmemente aos galhos e troncos. São animais
sociáveis e vivem em grupos com vários machos e
fêmeas sem que haja hierarquia social.

Reprodução da Internet

Os machos tornam-se maduros para o
acasalamento ao 5º ano de vida e as fêmeas ao 6º,
contudo, geralmente a primeira cria se dá ao 9º
de vida da fêmea, com gestação de 7 meses e um
ﬁlhote por cria, que é carregado por ela até o seu
desmame.

muriqui-do-norte com ﬁlhote

Sua dieta é composta principalmente por folhas e frutos,
mas consomem também cascas de árvores, ﬂores e
brotos. Segundo a IUCN o muriqui-do-norte está
classiﬁcado na Red List como CR (Critically Endangered –
Criticamente Ameaçada), tal situação é por conta de sua
perda de habitat, caça predatória e tráﬁco animal.
Passou da hora de cuidarmos do que é nosso!
Reprodução Internet
Fonte: Mundo Educação / SOS Mata Atlântica / IUCN Red List
Fotos: Reprodução da Internet
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Quer ter o seu perfil divulgado
na Revista Pet Plus?

Siga-nos e interaja muito no @revistapetplus

Saúde Animal

A culpa não é minha!
Por: M.V. Msc. Fagner de Moraes de Oliveira
Foto: Reprodução Internet

Saúde Animal

A

esporotricose é uma dermatoﬁtose, uma
doença de pele causada por um fungo
chamado Sporothrix schenckii, comumente
encontrado na vegetação, solo e matéria orgânica
em decomposição, como em troncos podres. O
grande problema desse fungo é que nos mamíferos
se desenvolve como um parasita.
A implantação do fungo na pele tem que ser de
forma traumática, necessitando assim o contato do
fungo em uma ferida ou corte na pele, sendo assim
uma doença ocupacional e é conhecida assim como
“doença do jardineiro” ou “doença da roseira”. A
inalação desse fungo pode gerar também uma
pneumonia fúngica, essa condição é mais rara e
ocorre com mais frequência em seres com a
imunidade muito baixa ou portadores de doenças
imunossupressoras. A esporotricose é uma
zoonose, doença transmissível do animal para o ser
humanos e do homem para os animais, assim como
é considerada também uma doença ocupacional,
atingindo pessoas que trabalham diretamente com
a terra, estando estas mais predispostas em adquirir
a doença.
E por ser uma zoonose, as principais formas de
contágio aos humanos são por arranhadura e
mordedura de animais doentes ou também com o
contato direto com as feridas do animal, salivas e
secreções. Desta forma, familiares de animais
portadores do fungo, veterinários e auxiliares são os
indivíduos mais suscetíveis a adquirir tal doença.

a possibilidade de cura é quase zero e estes são os
maiores disseminadores da esporotricose, tanto
para os humanos, como para os outros animais.
Esporotricose é uma doença muito séria e grave. Ela
forma lesões de pele deformantes, no entanto,
existe tratamento e cura, tanto para os humanos
como para os animais, que deve ser iniciado o
quanto para que o tratamento tenha maior chance
de cura e minimize a possibilidade de transmissão
para outros indivíduos. Nos felinos os principais
sinais são o crescimento de “bolas” na região onde o
fungo se instalou. O maior problema é que os
animais mais acometidos são justamente os que
passam dias fora de casa e quando o proprietário
percebe esta “bola” já virou uma ulcera de pele
hemorrágica.
É um problema de saúde pública, as pessoas mais
acometidas são as de baixa renda e crianças em
condições de vulnerabilidade.
E antes que pensem que eliminar os gatos seja a
melhor opção, vale lembrar que o grande vilão da
história não são os animais, mas sim as lendas, mitos
e inverdades ditas pelos humanos! Essa história de
que os gatos precisam viver soltos é uma mentira e
custa caro para os cofres públicos, além de gerar
lesões e traumas em vidas humanas e de animais. A
melhor estratégia de prevenção da esporotricose é
a guarda responsável.

Existem relatos dessa doença em diversos animais,
como cães, gatos, equinos, primatas, bovinos,
camelídeos, caprinos, ovinos, suínos, aves, tatus,
golﬁnhos e artrópodes (abelhas, pulgas, formigas,
etc.) e todas elas podem servir como fonte de
infecção para o homem. Os gatos são os mais
acometidos devido aos seus hábitos em vida livre, de
arranhar arvores, de percorrer grandes distâncias e
de se envolver em brigas territoriais e por cópula,
como no caso dos machos.
Outro fator que piora o quadro desses pacientes é a
grande disseminação do vírus da FIV (a AIDS felina,
que não é uma zoonose), para paciente FIV positivo
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Capa

Sucesso sem desculpas

Por Wilson Salce

E

mpreender no Brasil nunca foi fácil, o que faz com que muitas pessoas usem esse argumento como
desculpa ou até mesmo desistam de seguir com seus sonhos como pessoas de negócio. Agora imagine
uma pessoa que alcançou o sucesso como empresário tornando-se um dos mais adestradores mais
respeitados de nossa nação.
Você pode pensar, ‘‘esse nasceu em berço de ouro’’ ou ‘‘teve sorte’’, e se eu te contasse que ele chegou a ser
morador de rua e teve a oportunidade de trabalhar na área pet, e conseguiu mudar de vida? Conheça um
pouquinho da história de Cleber Santos, que nos contou como conseguiu superar todas as diﬁculdades e se
tornou referência no mercado.
Cleber sua história como adestrador começou no
quartel, mas antes disso você foi morador de rua?

Edu Leporo

Isso mesmo Wilson, minha história começa com o
relacionamento conturbado de meus pais, a minha
mãe era menor de idade, e
meu pai me retirou da
minha mãe e ﬁcou comigo
um tempo. Depois me
deixou aos cuidados de
fa m í l i a , e n q u a n t o e l e
trabalhava, isso foi por
uma ou duas semanas e
depois disso ele não voltou
mais. Eu ﬁquei com essa
família por oito anos, sem
conhecer efetivamente
meus pais, devido minha
pouca idade.
Você teve contato
novamente com seu pai?

melhor do que o deles, acabaram perdendo a ação.
Apesar de não ter nada documentado, meu pai alegava
que pagava para eles cuidarem de mim, e acabou
ﬁcando comigo e a família não recebeu nada. Depois de
um tempo retornamos à
cidade de Salvador, onde ele
tinha me sequestrado
daquela família.
Você teve a oportunidade
de conhecer sua mãe?
Eu a conheci com quase 12
anos de idade. Eu sempre
dizia ao meu pai que queria
conhecer minha mãe. Um
dia ele entrou em contato
com ela, que morava em São
Paulo, e ela foi a Salvador
para me conhecer.
Como era a convivência
com seu pai?

Meu pai bebia muito e meus
Sim, depois de 8 anos meu
irmãos e eu, apanhávamos
pai reaparece e diz aos
Cleber Santos
constantemente, éramos
meus tutores que me
obrigados a trabalhar desde cedo, com 9 anos de idade
levaria para um passeio no shopping, e me sequestrou
eu servia o bar que meu pai tinha. Um dia liguei para
dessa família. Fizemos uma viagem de horas de
minha mãe e disse que iria fugir de casa. Nos
duração. Essa família entrou na justiça para pedir
encontramos na rodoviária e fomos embora.
minha guarda e como não tinha nenhum documento,
Ficávamos fugindo de um canto para o outro. Com isso
nada assinado, e meu pai tinha um poder aquisitivo
20 24
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Arquivo Pessoal

Capa
Depois do primeiro ano cumprindo o período
obrigatório, me enviaram para o canil, me identiﬁquei
muito com alguns cães, realizei os seus treinamentos,
e fui crescendo cada vez mais. Eu era o primeiro a
chegar, ia aos sábados, domingos e feriados.
Você fez especialização durante sua fase de
quartel?

Cleber Santos

minha adolescência foi muito conturbada, brigava e
apanhava muito.

Praticamente eu morava no quartel, então trabalhava
e dormia lá. Com isso eu fazia cursos aos ﬁns de
semana e feriados. Tive a oportunidade de fazer vários
cursos fora de São Paulo, esses cursos agregaram
muito em minha formação, eu ﬁz curso de enfermeiro
veterinário, treinamento para faro de drogas e
explosivos, combate a assaltos, aprendi a treinar cães
para dominar rebeliões, proteção domiciliar entre
tantos outros cursos.
Os treinamentos que você realizou foram feitos no
exterior?

E como você foi viver nas ruas?

Em que fase você teve contato com os cães no
Exército?

Edição 16
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Eu não queria mais receber ordens, para mim sempre
foi muito difícil, tinha muita revolta e minha mãe
acabou voltando para o nordeste. Eu já estava com
quase 16 anos, fugi de casa e ﬁquei um tempo na rua,
ﬁcava em albergues, às vezes na casa de alguém,
voltava para as ruas, ﬁquei nessa vida por dois anos,
até que eu encontrei uma pessoa que me ofereceu um
abrigo, trabalhava com ele, em uma construção de
sua pet shop, e acabei tendo essa oportunidade de
morar lá e ter um trabalho para não morar mais na
rua. E foi quando eu realmente entrei na área pet,
aprendi a dar banho em cachorro, ﬁcava na loja,
aprendi a tosar, até que chegou o tempo do
alistamento militar, em que me alistei no Exército,
mesmo não querendo acabei passando no
recrutamento. Sofri um pouco no começo, para me
adequar e entrar na linha (risos), e hoje agradeço
muito, minha mudança de vida foi graças às forças
armadas, eu aprendi muito, cresci bastante como
homem.

Eu ﬁz cursos no Brasil e no exterior, com alemães e
norte-americanos, meu currículo ﬁcou fantástico!
Com o passar dos anos, você acaba tendo mais
mordomia no Exército, eu comecei a sair às 16h e
pegava alguns cachorros para treinar fora do

Cleber Santos
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meu.
E como começou seu negócio?

Cleber Santos - MRSC Cães de Rua

e x p e d i e n t e m i l i t a r. N e s s e p e r í o d o t i v e a
oportunidade de trabalhar em um hospital
veterinário, em Osasco, durante a madrugada, o que
aprimorou meus conhecimentos na parte de doença,
primeiro socorros, e foi outra escola para mim,
porque você faz o curso, mas a prática é totalmente
diferente. Então, eu trabalhava no quartel de dia e no
hospital veterinário à noite.
Como você conseguia conciliar os horários e
suportar a carga de trabalho?
Eu trabalhava no quartel das 8h às 16h, e no hospital
veterinário eu trabalha das 19h às 7h, para o militar
dormir entre 3 a 4 horas é o suﬁciente. Ainda hoje
durmo por 4 horas por noite, são raras as vezes que
passo de 6 horas de sono.

Como eu sonhava em ter o meu próprio negócio e
tinha guardado dinheiro, iniciei com 2 ou 3 clientes e
treinava os cães. Comecei a fornecer hospedagem e
day care em casa, e o negócio foi crescendo, quando
percebi eu tinha um monte de cachorros em casa, tive
que me mudar para uma casa maior, e fali. Isso
mesmo, eu fali, por esbanjar, acabei gastando mais do
que ganhava. Como sempre fui uma pessoa aberta a
ver meus problemas e meus próprios erros, acho que
isso foi fundamental para o meu crescimento. Decidi
que precisava estudar, primeiro ﬁz um curso técnico
de dois anos na FGV, e depois fui para faculdade de
administração, que foi o norte num caminho que
trilhei até aqui, e não fali mais depois disso! Comecei a
guardar dinheiro, pensava mais para frente, comecei a
tirar uma parte para investimento, e aí as coisas
começaram a se encaminhar, tive a oportunidade de
poupar dinheiro para fazer cursos no exterior em que
aproveitava para viajar e conhecer outros lugares, e
até hoje sou assim, só vou para lugares que quero
conhecer que provavelmente terão cursos lá, então,
aproveito e faço o curso e passeio um pouco, com isso
vou aprimorando e atualizando meus conhecimentos.
Na área pet a cada 6 meses, tem uma descoberta,
técnicas novas e você sempre tem que se atualizar.
Você sente diferença no comportamento dos cães
hoje, em relação ao seu início de carreira?

Saí em 2013 como cabo. E quando foi dada minha
baixa, trabalhei em alguns canis, fui chefe de
adestramento no canil Pablo Verde entre outros.
Durante esse período aprendi toda a parte de
matrizes, padreadores, criação, convivi com toda essa
parte de criação e hotel, e eu sempre pensava em ter o
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Quando você saiu do Exército?

Dan Baptista e Cleber Santos
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comandos, vamos mudando as técnicas e alternando
os treinamentos. Sempre visando o bem-estar do
animal.
Como avaliar o melhor método de adestramento
para um cão?

Cleber Santos

É completamente diferente, hoje os cães estão mais
humanizados, o que traz outros problemas
comportamentais, antes os problemas eram de cães
mais agressivos e arredios. Como estava conversando
com um amigo há alguns dias, ele comentou, “você
perdeu tudo o que usou lá trás”, e eu lhe disse que não,
já que cada cão aprende de uma forma, existem
técnicas que não se aplicam a um e servem para
outros.

Tudo vai de acordo com o temperamento do cão e
com o tipo de adestramento que seu tutor deseja.
Após realizar a avaliação do animal, podemos indicar
um treinamento especíﬁco para que o resultado
desejado seja obtido. Da mesma forma que existe um
marketing forte em favor do positivismo, fazem um
marketing mais forte ainda contra as outras técnicas,
o que não é verdade, o animal durante o treinamento
não sofre nenhum dano, ao contrário, ele aprende
seus limites e a forma correta de como se comportar e
poder desfrutar de bons momentos com seu tutor.
Quais os benefícios do adestramento dos cães?
São inúmeros, entre eles os cães que recebem
treinamento são mais comportados e obedecem aos
comandos de seus tutores. As pessoas desejam ter
uma animal comportado dentro de casa, não aquele
que ﬁca destruindo tudo, choramingando, uivando,
latindo de forma descontrolada e que ﬁca correndo
feito louco, assim como, na hora do passeio, quer um

Faço o emprego de diversas técnicas, inclusive a do
positivismo. Não aplico somente o positivismo, pois
chega em um determinado ponto que o cão não evolui
mais, chegou no limite do treinamento. Então
emprego outras técnicas que vão levar o animal a
outro patamar, trazendo benefícios mútuos ao cão e
ao seu tutor. O que vale ressaltar é que hoje há um
marketing supervalorizando o método 100% positivo,
mas existem outras técnicas que não implicam em
maus-tratos que geram ótimos resultados superando
o 100% positivismo. Como por exemplo, um cão que é
extremamente agressivo, com estes tenho que usar
uma guia de contenção e o emprego de técnicas
especíﬁcas para esse cão, caso contrário não surtirá o
resultado desejado. Após o cão acostumar-se aos
Edição 16
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Quais os métodos que você aplica em seus
treinamentos?

Dan Baptista e Cleber Santos
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animal que lhe acompanhe, não que lhe carregue. O
adestramento possibilita os tutores e seus animais a
desfrutarem de uma ótima convivência e de
momentos maravilhosos. Alguns exemplos simples,
um cão que recebeu treinamento, se ao ver o portão
da casa aberto e for para a rua, um simples comando
“aqui” de seu tutor o fará retornar imediatamente, e
se estiver em um restaurante pet friendly o animal se
comportará e não roubará comida do seu prato.

Quais os piores erros dos tutores na educação de
seu cão?
Olha Wilson, são vários! Digo que 90% dos erros dos
cães são causados pelos tutores durante a criação de
seu animal. Eu já vi tutor sentado no chão porque o
cão não o deixa sentar no sofá. A razão disso ocorrer é

Edu Leporo

Edu Leporo

atento a isso também! E a terceira fase é da
adolescência para a fase adulta a partir de 1 ano de
idade, nessa fase muitos tutores procuram os
adestradores, que têm dois trabalhos, educar o cão e
tirar vícios adquiridos. Têm cães que não sabem andar
com guias, ﬁcam puxando seus tutores, ou rodeando,
fazem um escândalo que parece que estamos
matando o bicho, outros têm medo de barulho de
carros, ou quando o tutor dá uma bolinha ele destrói
(e muitos acham isso engraçado), só que isso são
problemas que não foram tratados no início, na fase
correta.

Quais as fases de adestramento de um cão?
Temos a fase inicial, que é sua fase de adaptação e
conhecimento do mundo externo, que alguns estudos
apontam essa fase até os 60 dias de vida de um cão,
em algumas raças esse período pode ser mais
prolongado. Durante este período mesmo que o
animal ainda não esteja vacinado é importante que ele
receba estímulo de ruídos e cheiros diferentes, então,
ao ir à padaria, leve-o no carro, se for ao shopping leveo em uma cestinha, isso fará com que ele seja mais
conﬁante e mais autoconﬁante. Curiosamente, o
índice de mordidas de cães é maior em cães medrosos.
A segunda fase compreende quando começa crescer
sua dentição, e inicia a fase de destruição pela casa,
xixi e cocô por todo lado, e muitas vezes o erro do
tutor na educação causa grande prejuízo ao
comportamento e aprendizado do animal. Outra
curiosidade, o produto de limpeza que você utiliza em
sua casa pode estimular seu pet a fazer xixi e cocô fora
do lugar, por ter ureia em sua composição. Fique
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vieram de abrigos?
Vale lembrar que o cão é adaptável em qualquer fase
de sua vida. Mesmo que ele tenha sofrido maus-tratos
ou tenha traumas é possível ensiná-lo de como se
comportar corretamente. No caso de animais que
vieram nessas condições o tutor deve ter a consciência
que o animal não necessita de mais carinho do que os
outros, é normal pensarmos tadinho, ele sofreu
muito, e aí acabam mimando demais o animal, o que
não é bom. Muitas vezes o excesso de zelo pode
acarretar em piora do comportamento do animal, ele
pode ﬁcar mais medroso, por exemplo, se no passado
ele apanhou de vassoura e toda vez que você pega a
vassoura ele se assusta, isso tem que ser trabalhado
para que ele veja que a vassoura não lhe faz mais mal.
Um ponto importante, nunca adote ou receba em sua
casa um animal enquanto você estiver em período de
suas férias, imagine, você ﬁca 30 dias em casa com o
bichinho e de repente, você some por várias horas no
dia. Isso fará com que o animal tenha um problema de
adaptação e acarretará diversos problemas
comportamentais ao cão.
E quando chego ou saio de casa, devo fazer festa
com meu pet?

Cleber Santos e Dan Baptista

porque o tutor não o ensinou da forma correta. Outro
exemplo, os cães gostam de brincar de cabo de
guerra, quando são ﬁlhotinhos o tutor lhe dá mão
para morder, quando crescem querem continuar a
brincar dessa forma só que aí, surgem os ferimentos
sérios em alguns casos sendo necessários até pontos
para fechar os cortes. E em muitos casos os cães são
agredidos, abandonados ou expostos a outros tipos
de maus-tratos, por um comportamento que o tutor
lhe ensinou. Caso o tutor não tenha condições
ﬁnanceiras de contratar um serviço de adestramento,
muitos adestradores oferecem serviços de
consultoria, que podem ajudar e muito o cão e o tutor
com menor investimento ﬁnanceiro.

De forma alguma. O momento de sua saída deve ser
uma rotina normal para o seu pet, nesse caso
simplesmente vire as costas e saia. E quando retornar,
primeiro faça suas coisas, guarde sua bolsa, pendure
as chaves, tome seu banho, faça sua refeição, depois
você brinca com seu animal. Se você ﬁzer festa para
ele quando for sair ele continuará querendo brincar, o
que acarretará choro, latidos, arranhadura nas portas
e tantas outras atitudes negativas. Em alguns casos o
animal ﬁca se automutilando, têm cães que se
mordem, roem suas patas, ou se lambem tanto
ﬁcando em carne viva, isso resulta em uma das
síndromes mais difíceis de serem tratadas, a
ansiedade por separação. Então perceba se as patas
de seu cão estão molhadas quando você chega em
casa, se perceber esse tipo de comportamento,
procure ajuda de um proﬁssional, existem brinquedos
que mantêm o animal entretido por longos períodos.

Como trabalhar o comportamento de animais que
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De acordo com o que você me relatou, pode ser que
essa maltês seja possesiva com sua tutora, lembra de
nossa conversa sobre o erro dos tutores? Vejo que
pode ser isso que tenha ocorrido. Eu brinco muito com
os tutores falando “parece ﬁlho em escola, todos são
bagunceiros, o meu não!” E isso faz com que o animal
tenha comportamentos indesejáveis, perceba que seu
ﬁlho não estava ao lado da tutora e sequer tocou no
animalzinho, simplesmente quando a cadelinha foi
colocada no chão sem guia, avançou em seu ﬁlho. Mas,
para ela a posição que seu ﬁlho estava em relação à
tutora, ela entendeu que seu ﬁlho estava podendo
roubar o seu lugar. Por si só o maltês já é dominante e
com personalidade forte, somado a um tutor que não
sabe trabalhar isso, não lhe impõe limites, acabam
resultando em episódios como esse ou até piores.
Estaticamente os cães de pequeno porte são os que
mais mordem, seguidos pelos medrosos. As principais
causas são que as pessoas têm os cães para suprir seus
vazios, sejam psicológicos ou sentimentais e acabam
exagerando o carinho e a tratativa com cão, e isso
resulta em uma situação ruim tanto para o tutor, o cão
e as pessoas que estão ao seu redor.
Qual a recomendação que você deixa para os
tutores?
Vamos lá, antes de adquirir um pet pesquise, e não no
Google, converse com um especialista em
comportamento animal, com um veterinário, eles vão
saber lhe informar sobre a raça desejada e lhe indicar o
animal ideal. Por exemplo, se uma família sedentária o
ideal é não escolher um border collie, ou uma família
muito ativa que gosta muito de caminhar e escolher
um pug, ele não poderá acompanhar em todos os
eventos, a não ser que vá no colo ou no carrinho. Então
o primeiro passo é que as pessoas entendam qual o
tipo de cão mais adequado àquela família, para que
depois esse animal não seja vítima de abandono,
rejeição ou maus-tratos. É fundamental que as
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pessoas enxerguem que eles são animais e que têm
necessidades de animais, eles precisam se sociabilizar
com animais, então a creche além de ser uma
ferramenta de que seu animal gaste energia, também
é uma forma de seu cachorro fazer amigos, não ter
apenas amigos humanos. Existem cães que esquecem
que são cachorros e pensam que são humanos,
acredite, isso é mais comum do que se pensa. E é
resultado de um ciclo de convivência somente com
humanos e receber o tratamento igual ao de um
humano. Às vezes vamos ao shopping somente por ir,
para dar uma volta, ver vitrine, ver gente e ter contato
com outras pessoas, nos distrair e dar uma
espairecida. O day care para os cães também tem essa
função, vão conhecer cachorros, cheirar outros cães,
dividir algumas sensações, gastar energia, correr
atrás de bolinhas juntos, irão aprender a dividir.
Dentro da escolinha têm regras, então tudo isso para
os cães é muito importante, eles vivem em matilha,
ter um líder e para eles é muito importante, porque
senão o animal ﬁca perdido. A dica de ouro é: seja para
ter um animal adotado ou comprado, peça ajuda de
um especialista, informe-se sobre o local de origem do
animal, seja Ong, abrigo, cuidador ou canil, visite,
pesquise, conheça, isso será um passo gigante para
que você tenha um adulto perfeito, o segredo está na
escolha do ﬁlhote.
Edu Leporo

Estávamos em uma pet shop e uma maltês mordeu
meu ﬁlho que estava uma distância média de sua
tutora, ela alegou que a cadelinha nunca tinha feito
isso, o que pode ter ocorrido?

Cleber Santos
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Vai um golinho?
Reprodução da Internet

gua é essencial para a vida, e estar bem
hidratado é fundamental para o bom
funcionamento do corpo. Cada espécie animal
tem a sua forma única de ingerir água, aqui vou falar
principalmente de cães de gatos.

Á

Os cães para beberem água formam uma concha
com a língua e com ela levam a água até boca, por
isso a melhor formar de ofertar água para o seu
canino é em um pote com a água parada. Parece
meio óbvio, mas cães do exército americano em
serviço no Afeganistão sofreram um surto de
desidratação, os veterinários do exército
perceberam que os soldados ofertavam água para
os animais derramando a água do cantil e a ingestão
ocorria por lamber a água. Para solucionar o
problema os soldados passaram a carregam um
pode de lona para oferecer a água de forma correta
para os cães. Então, água para cães sempre frescas e
em potes limpos.
Os gatos têm hábitos completamente diferentes,
para eles o mais importante não é a forma de
ingestão, mas sim a forma que a água é ofertada.
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Por: M.V. Msc. Fagner de Moraes de Oliveira

Eles são muito exigentes na qualidade da água, tem
que ser sempre fresca e limpa, se ele perceber que
tem saliva na água ele não vai beber ali. Na natureza
a melhor água a se beber é a água corrente, por isso a
preferência dos felinos em beber água de uma fonte
ou torneira. Ao beber a água de fonte a ingestão
ocorre por lambedura, mas nessa situação ele
precisa lamber várias vezes para se hidratar. Ao
beber em um pote no chão, dê preferência por potes
de inox, a ingestão é por vácuo, ao encostar na água
a língua é puxada para dentro da boca tão
rapidamente que forma uma coluna de água dentro
da boca, aqui com poucas lambidas ele bebe
bastante água.
O Ideal é ter uma fonte de água que imite uma
torneira aberta e mais um pode de inox para cada
gato da casa, o local onde é deixada a fonte tem que
ser no ponto de maior circulação dos gatos e os
potes de inox podem ser colocados perto das portas
de maior circulação da casa, e lembre-se nunca
coloque os comedouros e bebedouros pertos das
caixinhas sanitárias.
Edição 16
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Um novo amigo
Por Wilson Salce
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Vivendo em Condomínio

A

ssim como as crianças recém-chegadas em
uma nova vizinhança necessitam de
integração com as outras, quanto mais os
pets que são novos moradores em um condomínio.
Os pets tendem a levar um tempo para se
adequarem a sua nova moradia, durante esse
período é comum que eles produzam mais barulho
do que o normal, ﬁquem mais agitados e andem por
todos os ambientes da nova casa. Não é incomum
que durante esse período de adaptação eles
percam o apetite e sintam-se meio deslocados.
Este fato se agrava em situações em que seus
tutores ﬁquem longos períodos fora do imóvel, tais
como trabalhem ou estudem, e o pet ﬁca sozinho
nesse intervalo. Em casos assim é comum que os
tutores sejam notiﬁcados por reclamações de
vizinhos incomodados com o barulho produzido
pelo animalzinho.

Em casos assim, o tutor deverá estar atento a toda
sua rotina e adaptar o animal a essa nova vida. Vale
lembrar que nas edições anteriores temos ótimas
dicas para que o animalzinho ambiente-se ao
imóvel e ao cotidiano de seu tutor. De tal forma, se
perdeu alguma matéria, consulte as edições
anteriores que estão repletas de dicas, orientações
e soluções para situações similares a esta.
No entanto há uma nova questão que para muitos
tutores é uma barreira que deve ser transposta, a
sociabilização de seu animalzinho com os demais
que já convivem no condomínio. Como dito por
nosso entrevistado do mês, Cleber Santos, existem
pets que foram humanizados de tal maneira que
esquecem que são animais e pensam que são
gente. Isso mesmo, pensam que são humanos. E há
também os humanos que pensam que os pets não
são animais, mas sim, humanos aprimorados.

Reprodução da Internet
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Parece uma tremenda imbecialidade falar disso, mas
acredite, existem muitas pessoas que tratam seus
animais como seres humanos, em alguns casos os
pets comem à mesa com seus tutores. Você pode
pensar, o animal é da pessoa e ela trata o pet da
forma que quiser. Tais atitudes afetam o
comportamento do animal, interferindo
diretamente em seu comportamento.
Para que se tenha uma ideia, em nossa entrevista
com o William Galharde, ele nos relatou que existem
cãezinhos que têm medo de outros de sua própria
raça, quanto mais de outras. Quando chegam para
tomar banho na pet shop, e seu tutor os colocam no
chão eles ﬁcam bem, até que, chegue outro cão.
Nesse momento o cãozinho pede colo ao seu tutor e
não retorna mais ao chão.
pg 36

Você acha isso normal? Muitos especialistas e
proﬁssionais renomados repudiam esse tipo de
comportamento. O animal tem que ser sociável a
outro de sua espécie, eles têm que interagir, devem
cheirar-se, brincar juntos e saber como se comportar
perante outro animal, seja de sua espécie ou não.
Esse pensamento que muitos tutores têm tais como:
“meu pet é delicado”, “ele tem medo de outros
cães”, “ele não gosta de outros cachorros” e tantos
outros argumentos que se possam inventar para
justiﬁcar que o seu pet não é sociável, é a maior
prova de que você não soube educar seu
animalzinho.
Lembro-me de uma vez que estava com o Billy, o
nosso cãozinho, em frente a nossa unidade,
estávamos sentados aproveitando uma tarde de sol,
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quando veio um outro condômino com seu
cãozinho no colo e começamos a conversar,
ﬁcamos um tempo ali falando de diversos assuntos,
até que, ele resolveu sentar-se à calçada conosco e
o Billy foi cheirar seu cachorrinho, para quê o Billy
foi fazer isso! O condômino levantou-se indignado,
ele não me falou nada, mas sua expressão era
nítida, de que não tinha gostado nenhum pouco
daquela situação. E deu uma desculpa esfarrapada
e foi embora.

cheirar outro animal, uma ﬂor, uma árvore, um
vaso, você está criando um bloqueio neste animal e
impossibilitando que ele tenha a oportunidade de
desenvolver novas habilidades e conhecimento.
O que os tutores devem ter ciência é que seu pet
necessita de interação com outros animais, da
mesma forma que os tutores necessitam de
conversar com outras pessoas. A diferença é que o
tutor vai trabalhar, à escola, ao supermercado, ao
cinema, ao restaurante e o pet ﬁca em casa.

Fatos como este são muito comuns não apenas em
um condomínio, assim como, em shoppings,
parques, praças e outros locais onde os pets se
encontrem. Esse tipo de atitude de afastar o
animalzinho de outro por estarem se conhecendo é
extremamente maléﬁco ao pet, uma vez que o
animal, principalmente os cães, utilizam as
sensações sensoriais para estimular seu
desenvolvimento psicológico. Impedir um cão de

Por tanto, quando sair com o pet para dar sua
caminhada diária seja no interior do condomínio ou
fora, deixe seu pet explorar ao máximo o ambiente.
Os cheiros trazem estímulos químicos ao cérebro
do animal e lhes proporcionam experiências
incríveis. Ao se deparar com outro animal, que
esteja acompanhado de seu tutor vale algumas
sugestões para evitar estresse e desentendimentos,
como por exemplo:

Reprodução da Internet
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Ÿ Inicie uma conversa com o outro tutor elogiando

o seu pet, esse tipo de ação gera empatia do
outro tutor e ajuda a “quebrar o gelo”.
Ÿ Mantenha seu pet sempre próximo a você, use

guias curtas para transitar pelo condomínio,
evite guias retráteis caso o animal esteja muito
afastado em uma situação indesejada ﬁcará
difícil de comandar o animalzinho.
Ÿ Ao entrar no elevador além de mantê-lo próximo

a você, cumprimente os demais ocupantes e
demonstre que seu pet não oferece perigo, isso
pode ser feito por afagos no animalzinho e
permitir que outras pessoas o toquem.
Ÿ Quando estiver se aproximando de outros pets

mantenha seu pet do lado oposto do animal que
já está no ambiente, e vá caminhando
lentamente até chegar no local desejado.

alguns destes estejam agitados, espere com que
esses se acalmem antes de aproximar seu
cãozinho deles, durante o estado de agitação
pode gerar uma situação de estresse para o
recém-chegado.
Ÿ Ao se aproximar de outro cão evite o contato

focinho com focinho logo de imediato, isso pode
gerar um desentendimento por dominância, o
ideal é que se cheirem pela parte traseira
primeiro.
O seu animalzinho assim como você gosta de
passear e se descontrair, então assim que chegar ao
novo condomínio, apresente ao pet todas as áreas
que lhes são permitidas e converse com seu síndico
ou com os membros do corpo diretivo para evitar
situações desgastantes e mostre-se sempre
disposto a ter um bom diálogo seja com quem for e
que você faz o uso contínuo do bom-senso. E sejam
bem-vindos ao seu novo lar!

Ÿ Ao chegar em um ambiente que há outros cães e
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história de nossas pequenas começa em um
momento dos mais tristes, e elas não
estavam em nossos planos. Foi assim, uma
senhora tinha me pedido para conseguir um lar para
duas ﬁlhotinhas, quando as vi na caixinha,
imediatamente me apaixonei, e as primeiras a
chegarem foram a Raica e a Lola, eram bem
pequeninas e não haviam sido vacinadas e nem
vermifugadas. Tive que revogar uma regra da casa,
“não entra mais nenhum cachorro nesta casa!”, mas
acabamos abrindo esse espaço, sabe aquela história
de que um cãozinho pode ajudar, então, entraram
duas. As crises de epilepsia da Lola, às vezes nos
deixa com o coração na mão, mas com muito amor e
seguindo as recomendações veterinárias, tudo é
superado e vivemos o dia seguinte como se nada
Edição 16

Sigam-na nas redes sociais @lolalunaraica
tivesse acontecido.
A chegada da Luna foi através de uma história que li
e me tirou o sono, então, conversei muito com meu
marido para que a adotássemos. A Luna foi
atropelada e resgatada da rua e levada para um
abrigo. Nesse período descobriram uma piometra e
a castraram urgentemente. O abrigo que em que ela
se encontrava estava lotado. Hoje ela tem 1,5 anos e
vive em lar repleto de amor e carinho.
Então acredite, seu cachorro pode fazer total
diferença em seu dia e eu só tenho a agradecer por
tê-las em nossas vidas, elas não substituíram o
espaço que estava vazio, mas ganharam um
reservado para cada uma.
Texto e foto Sônia Melo
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O guerreiro
cavalo marajoara

Por Richard Rasmussen
Foto: Marcio Lisa / Txai Studios

Planeta Selvagem

A

lém dos tradicionais búfalos em Marajó, um
dos orgulhos locais são os cavalos
marajoaras, cavalos pequenos, mas muito
resistentes. Eles se adaptaram completamente a
estas regiões alagadiças, pois seus cascos, mesmo
dentro da água por um dia inteiro, não deterioram.
Além disso, não é qualquer cavalo que aguenta
carregar um ser humano na lida de manhã até a
noite, tendo que caminhar com suas pernas enﬁadas
na lama até a metade. Cavalgando ao longo de um
sulco de água profundo no pasto criado pelos
búfalos, percebi um cavalo recém-nascido
completamente atolado na lama, enquanto sua mãe
circulava nervosa em volta dele, tentando estimulálo a se levantar. Provavelmente se não estivéssemos
lá o pequeno iria morrer. Não neste dia! Desmontei e
fui ajudar o cavalinho a levantar, enquanto a mãe
ciumenta vinha pra cima, achando que eu iria fazer
algum mal ao seu recém-nascido. Instintivo e
natural.
É justamente num momento como este que um
predador se aproveitaria para atacar. Esta é uma
oportunidade. Quando nascem mamíferos
herbívoros que vivem em grupos na natureza, os
ﬁlhotes quase instantaneamente ﬁcam em pé e
saem seguindo a mãe, pois vários predadores
acompanham estas hordas e sentem cheiro de
sangue da placenta. E estes cavalos marajoaras são
criados como selvagens, soltos nas planícies
alagáveis. Com a ajuda de nosso guia que afastou a
mãe, consegui colocar o bebê em meus braços e,
orgulhoso, devolvê-lo em pé para a mãe ciumenta, a
qual ele logo seguiu. Uhuuuuuu! Nesta tarde, antes
da chegada dos búfalos, tivemos mais uma história
de cavalos, quando os peões da fazenda reuniram

toda a tropa que estava espalhada pela fazenda
correndo pelos campos de água. E mais uma vez ali
estava eu, no meio de toda aquela confusão, como
um louco. Me divertindo à beça.

Marcio Lisa / Txai Studios

goo.gl/TBDwu6
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Pet News

Um arraial bom pra cachorro!
Por Wilson Salce
Foto: Wilson Salce

Wilson Salce

Pet News

E

stivemos neste domingo, 14/07/19, em um
evento que já se tornou obrigatório no
calendário do Estância Alto da Serra, o
Estância Pet, esse é o maior evento da América
Latina indoor para pets são 950mil metros
quadrados para que os tutores e seus pets possam
desfrutar de um dia inteiro com muita diversão.

O Estância Alto da Serra já é um espaço consagrado
pela realização de vários eventos, em diversos
segmentos, gastronomia, esportes,
automobilístico, shows e entretenimento, agora
vem conquistando seu espaço também com o
Estância Pet, que é realizado 3 vezes ao ano, com
temas especíﬁcos em cada uma de suas edições.

Nesta edição do Estância Pet foi a vez do ArraiAU e
teve a casa cheia o dia todo, com público de 1.800
pessoas e mais de 1.100 pets, os tutores e seus pets
tiveram várias oportunidades para se divertirem e os
peludinhos ainda tiveram diversas atividades
especíﬁcas para eles, onde puderam interagir com
outros cães e brincar até o sol se pôr.

A procura tem sido muito grande pelos participantes
que trazem seus cães e vem aproveitar de um dia
bem diferente. Em outros lugares que você leva seu
cão, ele tem que estar ao seu lado, sempre usando a
guia, no Estância Pet seu pet pode desfrutar de
muita liberdade e correr à vontade junto com outros
peludos.

Edição 16

pg 45

Pet News

Em especial neste evento percebemos que havia um
grande número de golden retriever, sendo esta a
raça de maior número durante o evento, o que não
impediu de outras raças se divertirem, inclusive os
pequeninos.
Durante o evento os cães puderam nadar no lago ou
na piscina junto com seus tutores, apesar de
estarmos no inverno, o clima favoreceu muito o
evento, com um dia ensolarado e com temperatura
muito agradável.
O mais difícil era transitar pelo evento sem levar uma
trombada de um cãozinho afoito, querendo
aproveitar ao máximo o espaço que lhe era
disponível, e diga-se de passagem, era enorme!

Aos mais aventureiros havia ainda a tirolesa, em que
os tutores e seus pets podiam descer juntos com
muita segurança e conforto, desfrutando de uma
paisagem linda e tendo contato com a natureza.
E para encerrar com chave de ouro o ﬁm da tarde
teve a Cãodrilha, onde os tutores e seus pets
puderam se divertir muito, dançando e brincando de
forma bem descontraída e espontânea, com direito
a um casal de noivos e tudo mais!
Para os tutores ainda tiveram duas palestras com os
adestradores Cleber Santos da Comport Pet e o
Alexandre Rossi da Cão Cidadão, onde puderam
levar mais conhecimento aos papais e mamães dos
pets para que possam cada dia mais desfrutar de um
ótimo convívio com seus peludinhos.

@stpdenilson

Ao som de músicas de quadrilha os tutores e seus
pets também puderam aproveitar e passear de
pedalinho no lago, o que proporcionou muita alegria

às crianças e às bem crescidas, que tiveram a
oportunidade de realizar diversas atividades em
conjunto, coisa que hoje é raro conseguir se fazer.

Alexandre Rossi - Palestra
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Como não podia faltar, as comidinhas também
estavam maravilhosas, com muitas opções para
todos os gostos. A área de alimentação é bem ampla
e proporciona muito conforto para que os tutores e
seus pets pudessem realizar suas refeições.

Fique atento a próxima edição do Estância Pet e
traga seu cãozinho para aproveitar um dia repleto de
muita diversão e interatividade. E não se preocupe, o
evento conta com diversos pet shops no local para
que seu peludinho retorne para casa limpinho e bem
cheiroso!

Wilson Salce

Teve também um espaço destinado às empresas e
comércios de produtos pet com muita diversidade
de produtos disponíveis, tendo como destaque a
Kong com seus brinquedos interativos e que
proporcionam ótimo entretenimento aos cães, a
PetBamboo com sua linha de camas e moletons que
são confeccionados com matérias primas naturais
além de materiais reciclados. A linha de cosmética
leva ingredientes biodegradáveis que respeitam e
ajudam a proteger a natureza. A Hill's com suas
rações super premium e que proporcionaram a
presença do Alexandre Rossi como palestrante no
evento. A Petzillas com seu aplicativo que auxilia os
tutores a administrar as medicações, vacinas,

consultas e lhe avisa das ações que devem ser
realizas para manter a saúde de seu pet em dia. A
Snackel com sua linha de petiscos naturais e sem
conservantes, com as opções veganos, diets e
ﬁtness, agregando aos mais de 70 sabores
disponíveis de sua linha de produtos. A cooldog com
sua linha de produtos compostas por moletons,
guias, coleiras, peitorais e bandanas. Além de muitas
outras empresas que propuseram uma diversidade
muito grande de produtos e serviços para que os
tutores pudessem alegrar ainda mais o dia de seus
peludinhos. Teve também animais disponíveis para
adoção.

Nathalia Carlone e sua doguinha
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Aquarismo
Água doce

Sem sujeira!

Por Marcio Castilho Lopes - Aquarioﬁlista
Foto: Reprodução da Internet

Aquarismo
Água doce

A

migos aquaristas, é muito comum surgir
dúvidas do tipo de ﬁltragem para o aquário
que está sendo montado ou até mesmo
aprimorado, e nessa edição vamos falar um pouco
sobre alguns deles.
Muitos aquaristas antigos usavam a famosa
ﬁltragem biológica abaixo dos cascalhos, com
aquelas placas pretas... lembram delas? Pois é! Essa
ﬁltragem apesar de funcionar está um tanto o
quanto ultrapassada, se tornou limitada e “pode”
em alguns casos até atrapalhar a evolução do
aquário e quando falamos isso com alguns desses
amigos aquaristas a primeira pergunta é: então
como cuido da água? Que “bombinha” utilizo? E lá
vamos nós... basicamente no mercado temos ﬁltros
internos, externos (hang on e canister) e sump.
Internos: são os que possuem compartimento para
esponja, carvão e em alguns casos, mídias biológicas
(cerâmicas, quartzo, vulcânica, etc.), contam com
uma bomba submersa e todo o ﬁltro ﬁca submerso
dentro do aquário ocupando um espaço do mesmo;
Externo – hang on: são os que ﬁcam pendurados nas
bordas do aquário pelo lado de fora e com hastes
captadoras submersas, essas levam a água para
dentro do compartimento (fora do aquário) onde
passará também pelas camadas de perlon/ esponja;
carvão e mídias biológicas e em forma de “cascata”
devolve a agua limpa para o aquário;

Sump: Trata-se de um sistema de ﬁltragem separado
do aquário e por camadas/estágios que ﬁcam
abaixo, atrás ou ao lado do display, geralmente
produzidos sob encomenda e se pode personalizar
tipos de bombas e demais equipamentos, além das
mídias a serem utilizadas.
Ao ler essas descrições o amigo leitor pode achar
que se trata de algo muito difícil de compreender,
contudo é mais simples visualizando e tendo contato
com os produtos do que sua explicação de
funcionamento. Se ainda não conseguiu se
identiﬁcar com os equipamentos procure uma loja
de conﬁança e peça para mostrarem pessoalmente,
garanto que com essas informações acima no
mesmo momento tudo ﬁcará muito claro.
Apesar das opções citadas, sempre é muito bom
analisar os prós e contras para seu aquário, que vai
desde a parte estética até a questão de eﬁciência de
ﬁltragem, passando por questões orçamentárias e
durabilidade do produto.
Dê aquela passadinha na loja especializada em
aquarismo eles saberão te apresentar o
equipamento que melhor lhe atenderá.
Até a próxima pessoal!

Externo – canister: são os que ﬁcam ao lado ou
abaixo do aquário, contam com uma haste
captadora submersa para levar a agua ao copo do
ﬁltro (que ﬁca lacrado) e por sua vez passa pelas
camadas de perlon/esponja , carvão e mídias
biológicas e através de uma bomba relativamente
potente, devolve a água para o aquário por outra
haste (pode ser tipo ﬂauta ou saída única da
tubulação);
Reprodução da Internet
Divulgação
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Aquarismo
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Qual o cardápio?
Por Marcio Castilho Lopes - Aquarioﬁlista
Foto: Reprodução da Internet
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Q

uando o assunto é alimentação devemos
redobrar nossos cuidados. Nesta edição
começaremos a falar sobre o assunto e de
uma forma leve sem nos aprofundarmos em termos
técnicos, mas em alguns momentos usaremos
palavras ou termos que para alguns ainda são
desconhecidos.
Se os peixes que possui estão acostumados a comer
rações industrializadas, então dê preferência para as
que possuem ingredientes o mais naturais possíveis
e de primeira linha, ou seja, rações que possuam ﬁlés
de peixes ao invés de restos misturados com ossos,
etc. Esse já é o primeiro passo, contudo diﬁcilmente
algum fabricante vai sinalizar isso. Hoje no Brasil as
melhores rações disponíveis são as de origem
europeias, em especial as alemãs.
Basicamente os ingredientes de sucesso são: peixe
ou farinha de peixe, camarões, algas; tal como
spirulina, alho, astaxantinas (promove coloração),
dentre outros.
Contudo a qualidade, a forma de extração desses
ingredientes é o que pode determinar a qualidade da
alimentação, isso porque dentre vários elementos
necessários para os peixes alguns se destacam como
ômega 3 e ômega 6, betacaroteno, vitaminas,
proteínas e lipídios.

Além dos ingredientes uma outra característica das
rações que deve ser levada em conta é a de não sujar
tanto a água. Boa parte das rações possuem
“encapsulamentos” pobres e seus ingredientes
turvam mais a água do que qualquer outra coisa.
Infelizmente mais uma vez as rações gringas saem
na frente, mas, nem todas, ﬁquem atentos! Os
processos de fabricação dessas rações “premium”
possibilitam que os peixes ingiram os alimentos
antes deles se desfazerem na água. Além do aspecto
ruim de água suja, o enturvamento pode prejudicar a
passagem de luz ao aquário, entupir o sistema de
ﬁltragem e elevar a toxidade da água.
Se nós queremos e precisamos nos alimentar bem,
os peixinhos e demais organismos também
precisam e negar a eles essa possibilidade é muita
crueldade.
A má nutrição pode facilitar enfermidades, permitir
que peixes “mais resistentes” predem os menos
resistentes, ou seja, se não morrer de fome,
morrerão de outro jeito.
Converse com o lojista antes de adquirir uma ração,
alterne entre marcas e tipos de rações para variar o
cardápio, escolha as de granulação compatível com
o porte dos peixes e não exagere na quantidade.
Até a próxima!

Quando pegamos uma embalagem de ração e lemos
os ingredientes, a ordem que eles aparecem são
exatamente a ordem de maior presença dentro da
embalagem.
Nos oceanos o plâncton que é a base da cadeia
alimentar possui ômega 3 e 6 e por sua vez chega
direta ou indiretamente ate os organismos. Então é
dedutível que alimentos sem esses ingredientes não
sustentarão seu sistema interno podendo os levar a
óbito.
Divulgação
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