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Comportamento

As tão sonhadas férias
Por: Cleber Santos
Foto: Reprodução Internet

Comportamento

A

s viagens com os animais de estimação
podem ser muito boas, pois, além de
fazerem companhia, os bichinhos também
enchem o lugar de alegria. Contudo, deve-se ﬁcar
atento a eventuais diﬁculdades em relação à
adaptação, ao transporte, às vacinas necessárias, à
temperatura adequada e à alimentação.
Conﬁra algumas dicas:
Planeje com antecedência - Uma viagem com a
família e com os pets necessita de uma pré
organização e programação, para que não ocorra
empecilhos e com a presença dos bichinhos. Todas
as decisões devem ser tomadas com antecedência
quando se pretende viajar levando os animais. Por
exemplo: conﬁra se o hotel em que se hospedar
aceita bichos de estimação, se há locais seguros e
adequados para deixá-los no caso de um passeio
sem o pet, etc.
Leve somente os itens essenciais para o pet - Em
uma viagem, é importante levar os objetos e
acessórios que os pets irão precisar ou sentir faltacomo brinquedos, produtos de higiene, remédios,
coleira, cobertores, roupinhas e ração. No entanto,
cuidado com os exageros, não é viável levar tudo
que o cão tem em casa. Separe uma mala apenas
para os pertences do pet, e faça uma lista para não
esquecer nada que seja essencial.
Cuide da identiﬁcação e segurança - Para todo lugar
que levar seu amiguinho de 4 patas, (principalmente
em viagens), o tutor deve se atentar com sua
segurança e proteção. É sempre recomendado

colocar identiﬁcação na coleira do pet, com nome,
endereço e número de telefone dos tutores. O uso
constante da guia e coleira também é imprescindível
para evitar maiores problemas.
Certiﬁque-se das vacinas e cuidados médicos - Por
razões de saúde, antes de qualquer viagem, é
indispensável que os tutores chequem quais vacinas
são necessárias para que seus bichinhos de
estimação possam curtir o passeio de forma segura
e divertida. Para viajar com animais dentro de certos
continentes é obrigatório por lei que os mesmos
estejam com as vacinas em dia, como por exemplo, a
vacina anti-rábica. Mesmo sem solo nacional,
projeto de lei do Congresso Nacional exige que para
viagens com animais, a carteira de vacinação deve
estar atualizada, na qual conste, ao menos, as
vacinas anti-rábica e polivalente. Para evitar
problemas e garantir a saúde e o bem-estar do cão,
certiﬁque-se que as vacinas estão em dia. Isso é
primordial mesmo estando em sua cidade, e tornase ainda mais importante na hora de viajar”, explica.
Garanta transporte adequado - Para segurança e
bem-estar dos pets, é fundamental escolher bem a
forma como eles serão transportados, levando em
consideração seu porte, estado físico e psicológico.
O trajeto da viagem pode ser perigoso para os
bichinhos se não escolhermos a melhor e mais
adequada forma de transportá-los. Capas
protetoras, cadeirinhas, cintos de segurança
próprios para pets e caixas transportadoras são
importantes para garantirmos a segurança do cão
na estrada.
E o mais importante, aproveite bem a viagem!

CENTRO DE TREINAMENTO E COMPORTAMENTO ANIMAL
Hotel - Creche - Adestramento - Banho e Tosa

11- 94748-3355
contato@comportpet.com.br
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Pet Mix

Primatas
Por : M.V. Msc. Erica Couto e
M.V. Beatriz Maccari
Foto: Reprodução da Internet

Pet Mix

A

ordem Primata é um grupo de mamíferos
que, popularmente, é mais conhecido como
“macacos”. Os seres humanos também se
encaixam nesta ordem. Os animais pertencentes a
este grupo se destacam devido a um maior volume
cerebral, habilidade no uso das mãos e dos pés e
uma maior movimentação dos braços. Algumas
espécies possuem cauda preênsil, sendo esta
considerada até mesmo como um quinto membro.
O contato dos seres humanos com outros primatas
ocorre há, no mínimo 2.500 a.C., com registros de
reis Egípcios que mantinham babuínos em
criatórios.
São divididos em primatas de novo mundo
(Neotropicais) e velho mundo. Uma diferenciação
básica é que os primeiros têm as narinas voltadas
para os lados em um focinho mais curto, enquanto
os de velho mundo têm as narinas voltadas para
baixo e um focinho longo. Além disso, os de velho
mundo estão geograﬁcamente localizados, em sua
maioria, na África, Ásia e Europa, enquanto os de
novo mundo apresentam grande diversidade de
padrões de coloração, assim como extensa área de
distribuição geográﬁca.
O manejo e a alimentação de primatas em cativeiro,
apesar dos avanços nas pesquisas, ainda deixam
muito a desejar. Aspectos como ausência de
contatos sociais, variações sazonais dos itens
alimentares (que é extremamente diversiﬁcado na
natureza), favorece alterações comportamentais e
ﬁsiológicas, nem sempre benéﬁcas. O tipo de
nutrição varia de acordo com cada grupo de
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primata. A maioria é considerada onívora, se
alimentando de folhas, frutos, sementes, insetos e
pequenos vertebrados. Há grupos de hábitos mais
folívoros como os Alouatta (Bugios, muito comuns
no estado de São Paulo), enquanto outros grupos
necessitam de uma dieta ricamente proteica, como
os Callithriquídeos (Saguis), que são muitas vezes
mantidos como pets.
O conhecimento dos hábitos alimentares em vidalivre e do tipo de habitat em que o animal vive e se
reproduz, é essencial para a formulação adequada
de uma dieta que supra suas necessidades básicas
em cativeiro. As rações comerciais têm a vantagem
de serem alimentos completos, porém costumam
apresentar baixa palatabilidade, especialmente
para animais tão seletivos como os primatas. Para
primatas mantidos como pet, a orientação
nutricional de um médico veterinário especializado
em animais silvestres e exóticos é de suma
importância, infelizmente os distúrbios nutricionais
neste grupo são de ocorrência comum, como por
exemplo hiperparatiroidismo nutricional
secundário, obesidade entre outras.
A criação de primatas como animais de estimação é
possível no Brasil, desde que sejam animais
provenientes de criadouros legalizados e venda
autorizada pela Secretaria Ambiental do respectivo
estado. É obrigatória a emissão da Nota Fiscal e do
Certiﬁcado de Origem, documento que comprova a
legalidade do espécime. Lembrando que a lista de
animais com autorização para reprodução em
Reprodução da Internet
cativeiro varia conforme o estado.
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Pet Tour

Para a família

Pet Tour

H

otel em Campos do Jordão abre ala
exclusiva para animais e se torna o único
100% pet friendly no Brasil

Empreendimento oferecerá espaço exclusivo para
pets, que incluirá recreação, trilhas, agility e “pet
pool”; hotel também contará com serviços de
adestramento, banho, tosa e veterinário

Atualmente o Brasil é o segundo principal mercado
pet do planeta - perdendo apenas para os EUA.
Segundo estimativa do Instituto Pet Brasil, somente
em 2019 esse mercado deve faturar mais de R$ 35
bilhões. A previsão é de mais crescimento para o
segmento nos próximos anos, considerando os
serviços que têm surgido para sanar a necessidade
dos pets, como festinhas de aniversário,
casamentos, terapia e massagens, como o reiki.
De olho neste nicho, e com o objetivo de preencher
uma lacuna que tem apresentado bastante

demanda, o empresário Cleber Santos, conhecido
por ser adestrador de dogs inﬂuencers e pets de
celebridades, em parceria com Fernando
Hernandez, empresário e proprietário do Hotel
Surya-Pan, inauguraram no dia 23 de novembro um
espaço exclusivo de hospedagem para animais em
Campos do Jordão, tornando o Hotel Surya-Pan no
primeiro hotel 100% pet friendly do país.
Segundo os sócios da empreitada, atualmente não
existe nenhum hotel nesta linha, já que nos
estabelecimentos que adotaram essa causa
oferecem apenas a possibilidade para que o tutor e o
pet descansem no mesmo ambiente. “Muitos hotéis
e estabelecimentos dizem aceitar animais, mas não
oferecem uma estrutura à altura, enquadrando-se
mais no perﬁl de simpatizante de pets do que pet
friendly”, explica Cleber Santos.
Segunda Fase

Divulgação
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Pet Tour

O novo espaço do Surya-Pan terá capacidade para
hospedar até 30 animais por vez, que podem estar
ou não acompanhados de hóspedes do hotel. A
unidade também já oferece desde julho o serviço
Day Care, que pode receber até 100 animais por dia.
O sucesso do serviço de atendimento de um dia foi
um dos responsáveis pelo desmembramento do
projeto, ao transformá-lo em um espaço 100% pet
friendly. “Após dois anos, recebendo
informalmente pets juntos com seus tutores,
decidimos testar o modelo de cobrar pela diária do
animal, oferecendo, além de uma conexão com a
natureza, café da manhã, trilha ecológica,
brincadeiras na piscina e a melhor vista do pôr do sol
da região do Vale do Paraíba”, explica Hernandez.
Entre junho e outubro, o hotel recebeu mais de 200
cachorros para o Day Care, justiﬁcando a
necessidade do andamento da segunda fase do
projeto. “O amor pelos pets e a necessidade que a
cidade tinha nos uniu em um único propósito para
propiciar a interação entre humanos e seus
animais”, justiﬁca.

estão entre os serviços à disposição dos tutores.
Acessibilidade
Animais deﬁcientes físicos e cadeirantes também
são bem-vindos no hotel. Durante o período de
testes, mais de 30 pets com necessidades especiais
estiveram no espaço, inclusive participando da trilha
de sete quilômetros em área de mata, que inclui
passagens por lagos e cachoeiras.

O hotel para pets ﬁca na Avenida Doutor Fausto
Bueno Arruda Camargo, 1055, no Alto Boa Vista, em
Campos do Jordão. As diárias custam R$ 100 reais na
baixa temporada, e R$ 150 em feriados prolongados
e na alta temporada. As reservas podem ser feitas
por meio do site.

Diversão Garantida
Com estruturas sem grades ou gaiolas, o espaço terá
"acomodações", brinquedos individuais e coletivos
(piscina aquática e de bolinhas), além de espaço
para agility. Proﬁssionais qualiﬁcados serão
responsáveis por monitorar todas as atividades.
"Enquanto hóspedes forem fazer turismo ou
negócios na cidade ou região, cuidaremos dos
animais como se estivem em uma creche. O objetivo
é tranquilizar os donos enquanto permanecerem
fora das dependências do hotel, fornecendo
atividades recreativas para os cães e um espaço para
que relaxem ao ﬁnal destas atividades", explica
Santos
Serviços de adestramento, banho, tosa e estética
pg 18
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Essa eu não sabia!

Um animal de respeito

Por Wilson Salce
sse animal já um grande conhecido de todos, embora vamos apresentar alguns fatos sobre ele, que
tenho quase certeza de que você vai dizer, essa eu não sabia!

E

Existem cinco subespécies de rinocerontes, o rinoceronte-negro, o rinoceronte-branco que são endêmicos da
África Oriental e Austral, o rinoceronte-de-sumatra, rinoceronte-de-java e rinoceronte-indiano, vivem na
Índia, Nepal, Vietnã, Malásia e Indonésia. Apesar de ter uma aparência bruta, a pele dos rinocerontes é muito
sensível, eles necessitam constantemente se protegerem dos raios solares e das picadas de insetos, essa
proteção é realizada com constantes banhos de lama.

Reprodução Internet

Seu chifre não é de osso, mas sim, de queratina.
Essa proteína é presente nas unhas e cabelos
humanos também. O que nos causa furor em
saber que médicos orientais, dizem que seus
chifres curam asma, artrite, convulsões,
catapora, difteria e outras enfermidades, só falta
curar a ignorância humana! Mas, isso é outra
história.
Esses grandes herbívoros consomem até 45kg de
alimentos diariamente, compondo sua dieta em
folhas, frutas, gramíneas, caules e galhos. A
gestação dos rinocerontes, no caso dos
rinocerontes-negros (Diceros bicornis) pode
durar até 450 dias, dando à luz um único ﬁlhote.

Rinoceronte-indiano (Rhinoceros unicornis)

A expectativa de vida média dos rinocerontes é de 50 anos,
no dia 27/12 foi publicada, inclusive no Portal R7, a morte de
Fausta, uma rinoceronte-negra com 57 anos de vida, que
veio a óbito por razões naturais. Ela vivia na área de
conservação de Ngorongoro.
Os rinocerontes são considerados animais com alto risco
de extinção, tendo algumas extintas, como recendente
uma subespécie de rinoceronte-branco.
Fonte: Infoescola / Megacurioso / National Geographic Brasil / IUCN Red List
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Rinoceronte-branco-do-norte (Ceratotherium simum cottoni)
na foto Sudan, o último macho da espécie, morreu 19/03/18
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Saúde Animal

Vai uma trilha, aí?
Por: M.V. Msc. Fagner de Moraes de Oliveira
Foto: Reprodução Internet

Saúde Animal

Q

uando fazemos atividades que nos dão
prazer e alegria é muito natural o desejo de
termos ao nosso lado os melhores amigos.

É comum e não tem nada de errado sentirmos o
desejo de levar o melhor amigo do homem para
acompanhar-nos em uma trilha, porém sou
veterinário e nunca um tutor me pediu informações
de como poderia tornar esse passeio mais seguro e
divertido. Diversas vezes atendi acidentes e tratei
diversos males dias depois à aventura. Por isso, hoje
trataremos aqui dos cuidados iniciais para a
preparação física, comportamental, cuidados de
saúde proﬁláticos, equipamentos necessários e
alimentação adequada para uma aventura com o
seu melhor companheiro.
Um grande erro que as pessoas cometem é pensar
que o cão é um ser criado e faminto para viver na
natureza e quando você o soltar nesse ambiente ele
saberá tudo e se sentirá em casa. Não! Cuidado com
esse romantismo! Ele é um animal doméstico, sem a
humanidade ele não existiria, sua genética foi
selecionada para viver ao nosso lado.
Não vivemos mais na natureza, logo eles não estão
acostumados a andar quilômetros para encontrar
alimento. Você terá que engrossar os coxins do seu
amigo antes de levá-lo a uma trilha, as patas dele
estão acostumadas com o piso azulejado e calçadas
urbanas, quando vão a natureza pisando em pedras,
terras secas depois terra molhada e grama irá
aumentar ou desgastar os coxins ﬁnos e frágeis de
seu animal urbano. Acostumá-lo aos diversos tipos
de piso em passeios diários evitará ferimentos
durante as trilhas. Outro fato que temos que
relembrar é que ele não conhece os perigos do
mato, assim como ele pode ﬁcar com medo de uma
serpente ele pode achar divertido e querer brincar.
Temos que conhecer a personalidade do nosso
amigo e conseguir prever os riscos que isso pode
acarretar.
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O cuidado com a saúde é importante, então o
recomendado é fazer uma consulta com um Médico
Veterinário para saber a condição de saúde do seu
animal. Em geral, todas as raças de cães podem
fazer trilhas, mas algumas raças têm limitações nas
atividades, como os cães braquicefálicos que tem
uma limitação na capacidade respiratória, dandolhes uma limitação em atividades intensas, de
explosão ou muito longas. Para esses, é indicado
fazer várias pausas para descanso, o quanto for
necessário.
Já animais de grande porte podem ter problemas de
articulação já no primeiro ano de vida, então fazer
radiograﬁas podem ajudar a saber quais os cuidados
antes e depois das atividades. O Médico Veterinário
também indicará um protocolo de vermífugos e
programará o protocolo de vacinação completa,
com as vacinas polivalentes, a vacina antirrábica, a
vacina contra gripe e a giardíase. Existem duas
doenças muito preocupantes para a saúde animal
que é a Diroﬁlariose e a Leishmaniose, ambas
transmitidas por picada de mosquito. Contra a
Diroﬁlariose existe um vermífugo de longa duração
que protege o seu cão do famoso verme do coração.
Contra a Leishmaniose já existe uma vacina para os
cães, mas a melhor prevenção ainda é repelir o
mosquito, existem produtos veterinários
especíﬁcos para essa função que ainda previnem
contra pulgas e carrapatos.
Consulte sempre o seu Médico Veterinário de
conﬁança.

Reprodução Internet
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Capa

Sérgio Buss

É o amor!

Por: Wilson Salce
Foto: Wilson Salce

Sérgio Buss

Capa

Flávia Salce

E

Nádia, Ricardo, Amora (@amorapugbrasil), Lucas, Gabriel, Papai Noel Cláudio, Wilson Salce e Billy

ssa época do ano de fato é a mais bonita, os
comerciantes capricham na decoração de
suas lojas, e tudo ﬁca mais colorido, mais
alegre, o clima propicia e espalha o amor e as boas
novas. Andando pelas ruas de São Paulo, podemos
ver diversos prédios iluminados com decorações
bem criativas e que retém nossa atenção.

A cada ano aumentam o número de visitantes, que
vêm admirar o pôr-do-sol à dança da fonte do lago
do parque e o momento do ligar das luzes da tão
famosa árvore Natalina. Há também quem faça
passeios noturnos para visitarem outros locais
decorados da cidade.

Lembro-me de quando criança, que as ruas da
cidade ﬁcavam todas enfeitadas com luzes e
adereços, atualmente, apenas alguns pontos da
cidade recebem decorações, como por exemplo, o
Parque do Ibirapuera, que realiza a tradicional
montagem da imensa árvore de Natal e a decoração
das árvores em seu entorno.

Os shoppings esbanjam criatividade com temas
diversos, e alguns até colocam imagens e
personagens pet em suas decorações, que fazem
muito sucesso com todos os públicos. O mais legal
de tudo isso é o fato de os shoppings estarem se
tornando em quase sua totalidade, ambientes pet
friendly. Vale ressaltar que antes de visitar o
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Wilson Salce
Billy e Papai Noel Wagner - Shopping Ibirapuera
pg 28
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Capa
shopping com seu peludinho, informe-se sobre as
regras para evitar constrangimentos.
As decorações encantam os olhos e tornam o
ambiente muito mais agradável e aconchegante. As
crianças se divertem com as opções que os shoppings
proporcionam, oferecendo brinquedos para que a
família toda se divirta.
Formam-se ﬁlas enormes para as crianças fazerem o
tão sonhado pedido ao Papai Noel. E uma curiosidade,
é que nos últimos anos os pets também têm
participado da ﬁla para estarem junto à família na
tradicional foto ao lado do Papai Noel.

Ver as crianças se encantando com os pets é lindo!
Sempre que podemos, quando temos um tempinho,
sempre vamos aos shoppings e levamos o Billy
conosco, e ao visitarmos alguns ﬁcamos maravilhados
em ver a reação dos Papais Noéis ao perceberem os
pets na ﬁla, eles se empolgavam, e faziam questão de
acariciar e brincar com os doguinhos. Quando o
shopping não permitia, era nítido ver a expressão de
frustação de cada um. Contudo, falavam, “eu amo os
animais”, “eu também tenho cachorro”, “é uma
pena não poder tocar nele”, entre tantas outras frases

Edu Leporo

Alguns shoppings permitem que o Papai Noel possa

tocar no pet, outros por razões de segurança e
manutenção da saúde dos visitantes, não permitem.
No entanto, há um troninho para o pet ﬁcar ao lado do
Papai Noel.

Árvore de Natal Parque do Ibirapuera - Foto: Leon Rodrigues | Secom
Edição 19
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Wilson Salce
Billy e Papai Noel Davi - Shopping Eldorado
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Wilson Salce
Billy e Papai Noel Djalma- Shopping Aricanduva
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Capa
em que expressavam sua emoção e frustração, mas,
em razão de zelar pela saúde das pessoas alérgicas ou
até mesmo daquelas que não gostam de animais, eles
cumpriram seu dever e respeitavam a todos, amantes
ou não de animais.
O Shopping Pátio Higienópolis, nos recebeu com
muito carinho e permitiu que conversássemos um
pouquinho com o Papai Noel Cláudio, que atua há 20
anos neste shopping fazendo a festa e mantendo
acesa a chama da esperança, inocência e alegria acesa
nas crianças e suas famílias.
É muito bonito ver o rostinho das crianças ali
conversando com o Papai Noel, tendo a oportunidade
de lhe confessar suas peraltices, seus sonhos, desejos
e até mesmo os de seus familiares. Após aquele breve
momento de fantasia, as crianças saem com um
sorriso enorme contagiando a todos à sua volta. Há
também aqueles que têm medo, e saem aos prantos,
mas quando recebem o presentinho de despedida, aí
vem aquele sorrisão.
Você sempre mandou cartinha ao Papai Noel, desta
vez, a cartinha é para você!
‘‘Olá leitores da Revista Pet Plus!
Antes de mais nada, quero desejar a você e toda sua
família Boas Festas! É claro que amo os animaizinhos, e
principalmente você que é tutor ganha um abraço
especial do Papai Noel! Quero deixar um recadinho
para as crianças e para os tutores também, os
animaizinhos nos dão muito amor e carinho e é nossa
obrigação, retribuir o carinho a eles, temos que tratalos muito bem, e nada de ﬁcar judiando do bichinho,
aﬁnal, assim como você, ele também sente dor, medo
e se machuca. Então, nada de ﬁcar puxando seu
rabinho, orelhas, dar-lhe pontapés, combinado?
E nada de abandonar seu animalzinho. Infelizmente
nessa época há muitos animais que são jogados fora,
como se fossem um saquinho de lixo, e eles não são!
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Eles precisam muito de nós, ﬁcam nossos
dependentes. Irei mencionar algo que até seja duro,
mas, necessário. Um animalzinho que foi criado em
um lar, mesmo que por pouco tempo, nas ruas ele não
durará muito tempo. Ele não tem defesa alguma,
estará totalmente desamparado, será uma presa fácil,
tanto para quem gosta de maltratá-los ou para os
veículos.
Se você quis um animalzinho, por que o está pondo
para fora de sua vida? Qual a razão dessa crueldade?
Foi isso que você aprendeu com seus pais? Isso não se
faz!
Aconselho se estiver pensando em ter um
animalzinho, pense mais um pouco, depois, um pouco
mais, e depois de ter pensado bastante, pense mais
ainda. Se depois de pensar e avaliar todas as
possibilidades, converse com sua família e veja se
todos estão de acordo. Se todos estiverem no mesmo
propósito, e suas condições emocionais e ﬁnanceiras
permitirem, aí sim você poderá ter um animalzinho e
quando ele chegar, lhe dê muito amor e carinho todos
os dias.
Aproveito para agradecer o Shopping Pátio
Higienópolis, que foi o primeiro shopping a aceitar a
permanência de animais de companhia, que sempre
foram muito bem recebidos, por toda a equipe do
shopping desde os funcionários da limpeza a
administração. E expresso minha gratidão por me
proporcionarem 20 maravilhosos anos neste
shopping, sempre com muito carinho e respeito a mim
e a todos que aqui frequentam.
Boas Festas a todos!’’

Wilson Salce

Papai Noel Cláudio
Edição 19
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Aproveite o verão
Por: Wilson Salce
Foto: Reprodução da Internet

Fim de ano... verão... calor... férias, quanta coisa boa!
Essa é a melhor época do ano para aproveitarmos
para recarregar as energias, descansar e desfrutar
de um tempo com nossa família.

Aplique protetor solar no focinho, ponta das orelhas
e barriguinha de seu pet, para mantê-lo protegido
contra as agressões dos raios solares e evitar
queimaduras.

Nossos pets também gostam de momentos em
conjunto e não podemos nos descuidar com eles
d u r a n t e o v e r ã o . Te m o s í n d i c e s d e a l t a s
temperaturas, maior incidência de raios solares e
altos índices de raios UV (ultravioleta). Evite sua
exposição ao sol durante os períodos mais quentes
do dia, que geralmente são das 10 às 16h.

Outro fator muito importante, mantenha seu pet
hidratado constantemente, ofereça água em
abundância, mesmo dentro de casa. Ao sair para
passear, seja de carro ou a pé, leve sempre água para
que seu pet.

Ao caminhar com seu pet, atente-se a temperatura
do piso, seja concreto, asfalto ou pedras, antes de
deixar que seu pet pise sobre essas superfícies,
encoste as costas de sua mão sobre o piso e sinta a
temperatura, se sentir sua mão queimar, as patinhas
de seu pet poderão sofrer lesões. Nesse caso,
recomenda-se aguardar mais um pouco antes do
passeio.
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Cuide também de sua alimentação, em dias mais
quentes ele pode comer menos, ofereça frutas, uma
boa pedida é a melancia. Que pode ser oferecida
congelada também, para que seu pet desfrute de um
ótimo sorvete natural.
Havendo quaisquer anomalias, consulte um médico
veterinário de sua conﬁança e aproveitem bem o
verão!
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Vivendo em Condomínio

É bonzinho!
Por Wilson Salce
Foto: Reprodução da Internet

Vivendo em Condomínio

A

pesar de nós sermos declaradamente
amante dos animais, e por tal razão, temos
os nossos em nossas famílias, existe um
grande de número de pessoas que não gostam
deles, assim como, as que possuem algum trauma
causado por eles.
Estima-se que no Brasil haja cerca de 150 mil ataques
de cães por ano, a falta de uma pesquisa mais
especíﬁca sobre o assunto impossibilita a precisão
da informação, assim como, para com os outros
animais.
Mesmo tendo uma informação imprecisa, os
números são alarmantes, e nos afeta como tutores,
já que alguns dos ataques são decorrentes de
animais domésticos, e o mais impressionante, por
animais de pequeno porte.
Em nossa coluna de Comportamento, já fomos
orientados em alguns de seus textos, sobre os
animais que não são sociabilizados, ou daqueles que
têm alguns traumas e até mesmo daqueles que são
medrosos.

A maioria dos ataques ocasionados por animais
domésticos, são por cães de pequeno porte, e
enganosamente declarados como inofensivos, por
seus tutores. Todo animal tem seu temperamento
característico, que no caso de raças deﬁnidas já são
previsíveis, e que em alguns, existe o agravante de
seus tutores potencializarem esse comportamento
negativamente. Isso mesmo! De acordo com o
relato de diversos adestradores, estima-se que 90%
do comportamento errôneo de um animal é
ocasionado pelo seu tutor, que o faz
intencionalmente em sua grande maioria, pensando
que mimar o animal irá lhe trazer benefícios, o que
de fato, ao contrário, lhe traz uma série de
malefícios, incluindo até depressão.
Isso não quer dizer que você não possa dar amor e
carinho ao seu pet, mas sim, que você não exagere,
tal como, à alguém se aproximar de você quando
estiver ao sofá, e o cãozinho ﬁcar latindo para
pessoa, e você ﬁcar brincando com ele achando
graça. Esse tipo de comportamento tem que ser
cessado tão logo que comece, basta você se impor
dizendo: “quieto(a)!” ou simplesmente “não!”. Esse
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comando tem que ser incisivo, ou seja, você terá que
ser ﬁrme, não rir ou falar mansinho. Ao fazer isso
com frequência o animal entenderá que está
cometendo um ato que não lhe agrada e cessará
com esse tipo de atitude.

Portanto, é de nossa inteira responsabilidade zelar
pela segurança dos outros, sejam humanos ou
animais. Nesse momento, devemos nos esquecer o
quanto eles são amáveis conosco e avaliar o quanto
eles são intolerantes aos demais.

Eu relatei em edições anteriores, que meu ﬁlho
Lucas de 10 anos, foi atacado por uma cadelinha da
raça maltês em um pet shop, lembram-se?

Recentemente em uma visita a um condomínio, ouvi
o relato de alguns moradores que mencionaram
sobre um animal que é extremamente agressivo, e
que seu tutor o deixa solto no espaço destinado aos
pets. Enquanto o animal está com seu tutor
frequentando esse espaço, o cão se comporta muito
bem, mas, ao ver outro animal ou criança se
aproximando, ele investe contra quem vem em sua
direção. Me foi informado, que uma senhora e sua
cadelinha estavam se dirigindo para este espaço e
ao se aproximarem, esse cão se dirigiu à elas, e na
tentativa de fuga esta senhora acabou caindo, teve
ferimentos leves relacionados à queda, e
felizmente, conseguiu salvar sua cadelinha do cão,
que foi contido por seu tutor.

Então, dizer que um animal de pequeno porte não
oferece risco é um grande erro. Do qual muitos
tutores, infelizmente, acreditam que seu peludinho
não causará mal a ninguém e acabam atacando
outras pessoas e em alguns casos, causando sérios
ferimentos.
Por esta razão, nós que vivemos em condomínio,
temos que ter atenção redobrada com nossos pets,
quando frequentamos as áreas comuns, aﬁnal,
ninguém melhor do que nós, tutores, conhecemos
realmente o comportamento de nossos peludinhos.
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Isso me fez lembrar de um caso que ocorreu há
Wilson Salce
algum
tempo, de um cão que atacou um carteiro,
por razões das lesões sofridas em função das várias
mordidas, o carteiro foi aposentado por invalidez. E
o tutor do cão teve que arcar com as despesas,
médica e hospitalar, que somaram mais de R$ 17 mil
destinadas ao atendimento deste proﬁssional.
O artigo 936 do Código Civil, determina que, “O
dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por
este causado, se não provar culpa da vítima ou força
maior.”
Sendo assim, toda a responsabilidade pelos atos de
nossos peludinhos, é nossa! E empregar
argumentos do tipo, “ele nunca fez isso!” não lhe
isenta das obrigações decorrentes aos atos de seu
pet. Se porventura, ocorrer algum acidente
envolvendo seu pet, a primeira coisa a fazer é contêlo, e imediatamente prestar ajuda aos envolvidos,
manter-se à disposição e assumir os prejuízos
causados aos envolvidos são atos que além de ser
sua obrigação, irão minimizar o transtorno gerado e
evitar desgastes emocionais desnecessários.
Vale lembrar que ao passear com seu pet pelo

condomínio, ele deve estar sempre fazendo o uso de
coleira ou peitoral e guia. Nos elevadores, mantenha
sempre a guia bem curta, o mantendo o mais
próximo de você e sem a possibilidade de que ele
possa avançar contra as pessoas ou outros animais.
A focinheira é algo visto como desnecessário por
muitos tutores, mas, como sempre digo, usar o bomsenso não faz mal a ninguém, então, se o seu pet não
importa o porte, tiver o temperamento agressivo,
para o bem de todos, inclusive o dele, faça o uso
dessa ferramenta, hoje no mercado existem
diversos modelos que não agridem ou limitam o
animal de beber água, comer petiscos e até mesmo
farejar.
Outro ponto que devemos estar atentos é a
condição de saúde de nosso pet, caso ele esteja em
tratamento médico, ou com algum probleminha de
saúde, evite o contato com outros pets. E se o
síndico lhe solicitar a carteirinha de vacinação de seu
pet, para que ele frequente os espaços pet friendly
de seu condomínio, não hesite em fornecer, a ﬁnal,
assim como o exame médico é fundamental para o
uso da piscina, a vacinação em dia de seu pet é
fundamental para manter a saúde dele e dos demais
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que ali frequentam.
Por incrível que pareça, ainda ouço muitas
reclamações sobre a falta de compromisso de
alguns tutores, que não recolhem os dejetos de seus
pets. A maioria dos condomínios disponibilizam
diplays com saquinhos para coleta de dejetos dos
animaizinhos, então, faça o bom uso deles e o seu
descarte correto. Lembre-se do artigo 936 do
Código Civil!
Promova a sociabilização de seu pet, isso é
importante para ele. Um animal sociabilizado tem
uma vida mais feliz, pergunte para qualquer
especialista em comportamento animal. O fato de
querer privar seu pet de interagir com outros
animais, gera consequências negativas ao pet.
Acredite, o fato dos animais se cheirarem é saudável
para eles, os animais aprendem muito com seu
olfato. E impedir isso é fazer com que seu pet
retroceda.
Os condomínios também podem realizar atividades
conjuntas para os pets, envolvendo-os em
brincadeiras realizadas por especialistas em
comportamento animal, que possam favorecer a
sociabilização, desgaste de energia e interação
coletiva. Já pensou no bem que isso irá fazer?
Os espaços destinados aos pets devem ser
frequentados por animais acompanhados de um
adulto, e o animal deve estar sempre fazendo o uso
da guia. Permitir com que crianças sozinhas
conduzam o animal é um ato triplo de
irresponsabilidade. Exatamente, tripla
irresponsabilidade, tanto para com a criança em
primeiro lugar, que pode se ferir caso o animal tenha
uma atitude inesperada, em segundo lugar com o
animal, uma vez que crianças por sua imaturidade
não saberão lidar com uma situação adversa e
terceiro lugar, com as outras pessoas que podem
correr riscos desnecessários. Olha o Código Civil de
novo aí gente!
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Para ﬁnalizar quero ressaltar que a maioria dos
ataques de cães, são por medo do animal, partindo
do princípio que os recordistas são os de pequeno
porte, e os tutores costumam dar mimo em excesso
a estas raças, por os acharem indefesos, acabam
criando um animal medroso, e diante de uma
situação adversa, até mesmo, naquele exemplo do
sofá, faz com que o animal ataque por estar com
medo. E isso vale aos animais de médio e grande
porte também, existem muitos animais que foram
tão humanizados que até esquecem que são cães.
Duvida? Pergunte a um especialista em
comportamento animal.
Como tutores é nossa obrigação, oferecer amor,
carinho, dedicação, alimentação de qualidade,
cuidados médicos e preventivos, mas sobre tudo,
devemos lhes proporcionar uma ótima qualidade de
vida, e isso inclui a sua sociabilização. Caso tenha
diﬁculdades com essa questão procurar ajuda
proﬁssional qualiﬁcada é indicada, atualmente
existem diversas formas, incluindo o day care para
os pets, ou a consultoria de um adestrador.
De toda forma, seu pet pode aproveitar e se divertir
muito nos espaços destinados a eles em seu
condomínio, aproveitem ao máximo e usem sem
moderação a alegria e a imaginação para terem
ótimos momentos juntos!
Reprodução da Inetrnet
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Venha desfrutar de paisagens únicas
Conhecer novas culturas
Aprimorar seus conhecimentos
E trazer muitas fotos como lembrança

Conﬁra os póximos destinos!
www.photosafari.com.br
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Planeta Selvagem

10 dicas
para um mundo melhor
Por Richard Rasmussen
Foto: Marcio Lisa / Txai Studios

Planeta Selvagem

A

ssim, igualmente preocupados com o meio
ambiente, vamos também fornecer aqui
algumas sugestões individuais para que
você possa colaborar com o seu, o nosso planeta,
seremos seis bilhões de pessoas colaborando:
1.Substitua a maioria das lâmpadas comuns de sua
casa por lâmpadas LED. Serão, em média, 84% a menos
de CO2 por ano na atmosfera, por lâmpada.
2.Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova
os dentes e lava a louça. Lave seu carro com balde, e
não com mangueira. Em dias de calor (que, por sinal,
serão cada vez mais frequentes), tome banho por
etapas: chuveirada-ensaboada-chuveirada. Alguns
países já não têm água nem para beber.
3.Recicle seu lixo – você pode poupar até mil quilos de
CO2 por ano apenas reciclando a metade de seu lixo.
Envolva as crianças nesse processo e faça dessa
atividade uma coisa prazerosa e divertida, pois será
delas o planeta malcuidado que estamos entregando.
4.Evite produtos com muitas embalagens e saquinhos
plásticos. Se possível, faça as compras em mercado
regionais de seu bairro, levando as próprias sacolas
(como fazíamos antigamente nas feiras, lembra-se?).
Plásticos demoram uma eternidade para se decompor
na natureza.
5.Compre serviços e produtos que realmente estão
comprometidas com ações de preservação e que não
se utilizam da “moda do meio ambiente”. Cuidado
com ações do tipo: “Comprando aqui, você está
plantando uma árvore”. Nos dias de hoje, as empresas
podem fazer melhor que isso! Exija de sua empresa
posturas condizentes e verdadeiras – o meio
ambiente não é apenas uma forma de capitalizar!
6.Plante uma árvore. Uma árvore absorve mais de
uma tonelada de CO2 durante a vida. Se não tiver onde

plantar, participe uma vez por mês de mutirões
promovidos por diversas ONGs ou ajude a ﬁnanciar
projetos de plantio de instituições sérias e
comprometidas. Faça seus ﬁlhos participarem – eles
vão amar, e todos poderão sentir aquele gostinho de
ter feito sua parte.
7.Faça muito amor, mas evite reproduzir-se
exageradamente. A teoria de “um pouco mais de água
no feijão” tem mais de dois séculos e não se aplica aos
dias de hoje. Atualmente criar um ﬁlho como se deve é
caro, pois educação custa!
8.Regule seu chuveiro elétrico na modalidade verão
na época de maior calor e tome banho menos
demorados. Vai ser melhor para o seu bolso e para o
planeta. Hoje, no Brasil, grande parte da energia é
proveniente de hidrelétricas, o que signiﬁca grandes
inundações em área naturais, destruindo toda a vida
existente ali. Quanto mais demanda de energia, mais
hidrelétrica serão construídas.
9.Se sua cidade é atendida por metrô ou por meios
alternativos de transporte, use-os. Além de serem
mais rápido, a poupança vai permitir que você, ao ﬁnal
do mês, possa pagar um passeio extra com a família.
10.Finalmente, por favor ... por favor, carregue um
lixinho em seu carro e use o cinzeiro interno (o melhor
para você seria parar de fumar!), não jogando pela
janela do carro nenhuma porcaria. Nós, que dividimos
esse planeta com você, agradecemos muito!
Essas são pequenas mudanças de hábitos muito
valiosas! Faça-as com alegria no coração e com alegria
no coração e com o sentimento de dever cumprido.
Envolva as crianças, porque este será o planeta delas
amanhã, e seja feliz!

goo.gl/TBDwu6
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A dor das ruas

Por Wilson Salce
Foto: Reprodução da Internet

Pet News

O

Brasil detém um número absurdo de
animais em situação de rua, são mais de 30
milhões! Para que se tenha uma ideia, no
mundo estima-se que haja em torno de 200 milhões,
veja que isso representa 15% da população de
animais em situação de abandono no mundo, só aqui
em nosso país!
O pior é que esses números crescem a cada dia,
infelizmente em épocas como a que estamos, são as
que mais aumentam o número de animais
abandonados, as pessoas inventam as mais diversas
e inescrupulosas desculpas, tais como: ''Não temos
com quem deixa-lo'', ''Ele é muito arteiro'', ''Mordeu

meu ﬁlho'', ''Não se adaptou a nossa família'', ''É
muito grande para nossa casa'', entre tantas outras,
que quando ouvimos nos dá asco!
Por esta razão que sempre dizemos, antes de ter um
pet, avalie profundamente suas condições
emocionais, físicas, ﬁnanceiras, e sua como gerencia
seu tempo. Uma vez que o animal vai necessitar de
tudo isso e muito mais. Jamais adote ou permita que
um pet entre em sua vida durante suas férias. Sabe
por qual razão? O pet deve se adaptar a sua rotina, ao
permitir que ele venha fazer parte de sua vida nesse
período, ele entenderá que você estará diariamente
o tempo todo em casa. O que de fato não acontecerá

Reprodução da Internet

pg 49

Edição 19

Pet News

Reprodução da Internet

durante sua rotina natural, levando em conta que
você irá passar boa parte do dia fora de casa,
enquanto trabalha, ou estuda, e se ﬁzer os dois,
ﬁcará pouquíssimo tempo em casa.

lhe proporcione segurança, conforto, bem-estar e
muito amor.

Como disse anteriormente, o pet tem que se adaptar
a sua rotina, e se você lhe apresentar uma
totalmente diferente de sua rotina real, com toda
certeza esse pet lhe trará diversos problemas, ele
poderá desenvolver a síndrome do abandono,
poderá sofrer de ansiedade, entre tantos outros
transtornos.

A maioria dos casos de abandono ocorrem por
despreparo do tutor. O pet não vem com manual de
instruções, mas no caso de raças especíﬁcas você
poderá prever como será seu comportamento,
possíveis doenças, expectativa de vida, entre outras
informações que poderão ser úteis na hora da
escolha. Isso não quer dizer que um animal de raça
indeﬁnida, seja desprezível ou que não será o melhor
ao seu estilo de vida.

Que não serão bons nem para você, tampouco ao
pet. Portanto, seja adotado, adquirido ou ganhado,
esse pet deverá ser recebido em um ambiente que

Todo animal tem sua característica única, assim
como nós, os ﬁlhos humanos criados e gerados pelos
mesmos pais, têm personalidades diferentes, com
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os animais não será diferente. Tudo dependerá da
forma que você irá conduzir sua criação.
Todo animal necessita de doutrina, precisa aprender
o local correto para suas necessidades, o horário em
que você pode brincar com ele, a hora do passeio e
como se comportar ao encontrar outros animais, ou
como receber suas visitas.
Um pet que não tem doutrina, é um animal que gera
problema e consequentemente, não é feliz, repare e
constate. Da mesma forma que um animal que seu
tutor não lhe dá atenção, ﬁca o dia todo no quintal,

come restos, não recebe carinho ou não tenha
contato com as pessoas que frequentam a casa. Esse
animal, geralmente é arredio e agressivo.
Ter um pet requer muito de nós, não apenas no
quesito ﬁnanceiro, o que acho que mais exige e
nossa gestão do tempo, temos que cuidar dos
afazeres diários, mas temos que ter tempo
disponível e de qualidade para nosso pet. Todo
cãozinho necessita de ao menos 30 minutos de
exercícios diários, que podem ser caminhadas ou
brincadeiras que exijam seu esforço físico.
Um animal que gasta energia é um animal que não
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ﬁca mordendo os tutores, não ﬁca chorando, não faz
xixi fora do lugar e é um animal feliz.
O que ﬁco muito chateado, são com pessoas que
dizem gostar de animais, mas ao primeiro sinal de
um comportamento indevido do animal, já
começam a querer se livrar do pobre coitado.
Tiveram casos que ﬁcamos sabendo que a pessoa
doou seu pet, pela razão do ﬁlhote comer as fezes,
roer o tapete higiênico, ou destruir o brinquedo que
ganhou.
Tenha consciência do seguinte, o animal não é
humano, se for um cachorro, um gato, uma ave, uma
Edição 19

serpente, agirá como tal. Não como você quer que
ele aja, mas sim, da forma que a natureza o criou.
Cabe a você doutriná-lo para que ele aprenda os
comandos básicos e outras ações comportamentais
para que ele possa desfrutar de uma boa convivência
e a você de lhe proporcionar condições plenas para
uma ótima vida.
Ao ver uma situação de maus-tratos ou de abandono
de animais, denuncie! Não seja conivente com
atitudes cruéis, a partir do momento que você vê e
não faz nada, está sendo conivente. Eu sei que
existem situações que nos coagem a não fazermos
nada, mas procure ajuda, não ﬁque calado, o pouco
que você faz pode ser a salvação de um animal.
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Aquarismo
Água doce

Ciclagem
você sabe o que é?

Por Marcio Castilho Lopes - Aquarioﬁlista
Foto: Reprodução da Internet

Aquarismo
Água doce

V

amos falar de um assunto muito importante
para todo o aquarismo. De uma forma geral, a
maioria das pessoas já ouviu falar o termo
ciclar, mas, não entende como acontece ou ao
menos do que se trata. Então, hoje esmiuçaremos
isso para você.
Quando usamos o termo “ciclar”, nos referimos ao
ciclo do Nitrogênio, e aﬁnal o que é isso? É um
processo bioquímico que acontece na natureza e
que temos o dever de reproduzi-lo o mais ﬁelmente
em nossos aquários, para assim proporcionarmos
aos nossos peixes, plantas e demais organismos
condições idênticas ao da natureza. E por falar em
natureza, o Nitrogênio é o gás mais abundante na
atmosfera, contudo, naturalmente escasso no solo e
na água. Vamos explicar brevemente a seguir o seu
ciclo de forma geral e depois vamos aplicá-lo no
aquário: Nós não conseguimos assimilar o
Nitrogênio, e quem tem esse papel são as bactérias.
As bactérias se beneﬁciando do Nitrogênio vão
transformá-lo em Amônia, outra forma de surgir
Amônia no solo é pela decomposição de matéria
orgânica. Após isso, outras bactérias vão dar início a
transformação de Amônia em Nitrito e um outro
grupo de bactérias transformam o Nitrito em
Nitrato. Esse processo é chamado de NITRIFICAÇÃO.
As plantas podem absorver Amônia, Nitrito e
Nitrato, contudo os dois primeiros são tóxicos e
então as plantas vão querer absorver o NITRATO. O
Nitrato é o mais oxidado, ou seja, tem mais
oxigenação e por isso as plantas o preferem.
Colocando essa breve explicação do que ocorre na
natureza, no aquarismo notamos que precisamos
manter um habitat adequado para as bactérias, com
níveis de oxigenação ideais, locais adequados para
formação de colônias, e claro, introdução dessas
bactérias no sistema. Hoje em dia é muito simples
encontrar nas lojas de aquários os conjuntos de
bactérias para dar início e principalmente
manutenção dos aquários, isso mesmo, não basta
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somente iniciar o aquário com as bactérias, nas TPAs
(Trocas Parciais de Água) é muito importante
introduzir novas bactérias que habitarão as colônias
junto com a demais para manter o sistema estável.
Ainda há aquaristas que vão por métodos arcaicos
de “ciclar” seus aquários, funciona? Geralmente sim,
alguns são perigosos, contudo, além de estar indo
contra todo o avanço do aquarismo, podem
comprometer o sistema, aﬁnal, não consegue-se
saber se realmente as bactérias estão
adequadamente instaladas e em quantidades
suﬁcientes para efetuarem seu papel.
Plantas no aquário obviamente se beneﬁciam desse
ciclo, mas como já falado em outras edições, um
aquário plantado precisa ser mantido com um pouco
mais de atenção e dedicação.
Mantenha a atenção sempre voltada às
necessidades de seu aquário e consulte sempre um
especialista quando necessitar de ajuda.
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E

m uma de nossas edições anteriores,
preparamos uma matéria sobre testes no
aquário e muitas perguntas chegaram até os
nossos editores em referência ao KH, então hoje
vamos falar um pouco mais sobre isso.
Basicamente e quase todo mundo no meio do
aquarismo sabe que KH, do Alemão, Karbonat Härte
(Dureza de Carbonatos), é a Reserva Alcalina.
Contudo, muitos ainda só colocam “esse
parâmetro” como a capacidade de manter estável o
nível do pH , o que é uma verdade, mas ele vai muito ,
muito além disso...
A Reserva Alcalina, sim, ajuda a manter a
estabilidade do pH e está ligada ao Cálcio e Magnésio
(quando estão fora do ideal chamamos de
desequilíbrio iônico), o metabolismo dos peixes
principalmente à noite também afeta a RA, logo,
acompanhar seus índices é de extrema importância.
Os corais utilizam a RA para construção de sua base
calcária.

farmacêutica e até culinária, mas, os resultados
podem ser catastróﬁcos, sendo desde alteração de
salinidade até riscos de colocar metais pesados no
aquário.
Realize medições frequentes, observe o
comportamento dos corais e demais organismos do
aquário, havendo dúvidas ou alterações no
comportamento dos organismos, procure uma loja
especializada para lhe auxiliar.
Como o KH esta relacionado ao pH , Cálcio ,
Magnésio , etc., é importante acompanhar esses
parâmetros e dosar produtos que mantenha o
equilíbrio iônico do sistema.
As Trocas Parciais realizadas frequentemente com
sal de qualidade, ajudam a manter esses parâmetros,
além de obviamente a escolha de um bom substrato
lá atrás no momento da montagem do seu aquário
marinho.

Nas épocas onde a evaporação de água é mais
constante, a perda de RA pode ser comum, já que a
água deionizada possui KH em ZERO e adicionada ao
aquário a tendência é de queda no sistema.
Além disso, as zooxantelas presentes nos corais em
seu processo de fotossíntese assimilam oxigênio e
liberam à noite o CO2 o que também faz o pH cair,
mais um ponto onde o KH exerce seu papel.
Toda essa importância da RA ainda pode ser
considerada pequena quando lembramos que as
bactérias nitriﬁcantes, o coração do aquário, para
desempenharem com eﬁciência seu papel também
se beneﬁciam dos níveis corretos de KH.
E como manter os níveis adequadamente? Dê
preferência aos produtos dedicados ao aquarismo,
existem obviamente, meios alternativos na indústria
Divulgação
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