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Pet

Bom pra cachorro, melhor para o tutor

Julinho Casares
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Tivemos a oportunidade de conversar com o apresentador Julinho Casares que apesar de jovem, tem muita
história para contar, ele nos falou de sua aventura com seus malamutes na Patagônia, a forma reponsável de sua
criação de cães, entre outros assuntos.
Damos as boas-vindas ao nosso novo colunista Fábio Martins, Groomeer Regional Hydra, em sua coluna Best
Groom com dicas de alta relevância de como manter a pelagem de seu pet sempre saudável.

Em nossa coluna Pet News, conversamos com o Alessandro Desco, que resgatou 11 dos 19 cães que estavam na
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Destaque do Mês

Sigam-na nas redes sociais @frodoesamspitz

S

omos os irmãos Frodo e Sam, uma duplinha de
spitz alemão, de São Paulo, que adora brincar,
correr pelo parque e fazer novas amizades.
Quando nossos papais se casaram, em abril de 2018,
eles prometeram um ao outro que teriam um
pacotinho de pelos assim que pudessem. A mamãe
sempre amou cachorrinhos e ﬁcou muito triste
desde que nossa irmãzinha Pitucha virou estrelinha
há cinco anos.
Em dezembro de 2018 eles viram o Frodo pela
primeira vez. Mamãe lembra até hoje de pegar ele

no colo e ele logo dar uma lambidinha nela. Foi um
amor arrebatador. Uns meses depois me viram
(Sam) e se apaixonaram. Cuidaram de mim com
todo amor e carinho. Descobriram que eu tenho um
problema cardíaco raro e prometeram que sempre
vão cuidar da gente com o mesmo amor e carinho do
primeiro dia.
Temos um ano de idade e somos irmãos mesmo!
Adoramos dormir no colo da mamãe enquanto ela
coça nossa barriguinha e brincar de pega-pega com
o papai. Ele sempre deixa a gente ganhar!
Texto e fotos: Pâmela Alves de Araújo
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Comportamento

3 Comportamentos para observar
Por: Cleber Santos
Foto: Reprodução Internet

Comportamento
Agressividade
Se um cão que não se mostra frequentemente
agressivo e passa a ter esse tipo de comportamento,
sem motivo aparente, tenta atacar pessoas ou
mesmo outros animais, é sinal de que algo não está
bem.
Se o cão passou a ter atitudes agressivas 'de uma
hora para outra', pode ser que esteja muito
estressado e precise liberar mais energia. No caso de
um novo animal ou membro novo na família, por
exemplo, isso pode causar no cachorro sentimentos
como ciúmes, o que gera esse comportamento mais
agressivo, em que ele quer mostrar que aquele é o
território dele e não do membro que acabou de
chegar. Além disso, se o animal passa a ser agressivo
com seus tutores sem motivo, pode ser que esteja
incomodado com alguma dor e isso precisa ser
observado, a ﬁm de evitar maiores problemas.

apenas precisa de algumas aulas de adestramento
para parar com a 'manha' constante. Mas, antes de
tomar uma decisão do que fazer, é preciso
encontrar o problema pela raiz. Procure um
especialista para traçar um diagnóstico.
Apatia e falta de energia
Se o seu cão parece apático, sem energia, e passa a
dormir demais, pode ser indício de vários problemas
de saúde, como anemia, fraqueza, dores, doenças
como hipotireoidismo, raiva, cinomose, e até
mesmo depressão.
Nesses casos, é importante que os tutores
observem fatos recentes de sua rotina que podem
ter desencadeado tal comportamento. Estão tendo
tempo para brincar com ele, por exemplo? Outro
caso que pode gerar tristeza e apatia é o mesmo
comentado anteriormente: ciúmes. Assim como o
animal pode se tornar agressivo por conta disso, ele
também pode aparentar estar triste e, assim, mais
apático.

Latir ou chorar muito
O latido é a forma do cachorro se comunicar, uma
vez que eles não falam, como os humanos. Porém,
um simples som emitido por ele pode ser muito mais
do que uma forma de chamar atenção de seu tutor.
Geralmente, eles latem ou choram quando estão
com fome, com sono, quando querem carinho e
atenção, ou quando estão com frio, por exemplo.
Alguns também choram muito quando se sentem
sozinhos ou deprimidos.

Outro motivo que pode gerar tal comportamento é
quando o animal passa por alterações bruscas em
sua rotina. Se ele passou por uma mudança de casa,
por exemplo, ou mesmo perdeu alguém com quem
convivia diariamente, isso pode afetar seu
comportamento e deixá-lo mais cabisbaixo, quieto,
sem energia e dormindo com mais frequência.

Cachorros também podem ter problemas como
depressão e ansiedade, além de diversas doenças
psicológicas. Em outros casos, o seu cachorrinho

Na próxima edição, trarei outros comportamentos
que devem ser observados, na dúvida consulte
sempre um especialista em comportamento animal.

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

11- 94748-3355
contato@comportpet.com.br
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Best Groom

Cuidados com a pelagem
Por: Fábio Martins
Foto: Reprodução Internet

Best Groom

O

lá, meu nome é Fábio Martins, Groomer
Regional Hydra, e a partir de hoje darei
algumas dicas de como cuidar da pelagem
de seu pet, dos produtos indicados para cada tipo de
pelo, da tosa ideal, sobre penteados, entre tantos
outros assuntos que irão deixar seu pet ainda mais
lindo e fazer sucesso por onde passar.
Todos os cães necessitam diariamente serem
escovados, mesmo os de pelos curtos, tais como
pugs, bulldog francês, SRD, entre outros. A
escovação mantém o pelo livre sujeiras, pelos e
células mortas, controle do subpelo além de evitar
que se formem nós.
A escovação da pelagem deve ser feita de forma
cautelosa e com o equipamento apropriado, no caso
das rasqueadeiras, procure uma que seja adequada
ao seu pet, converse com um bom tosador ele
saberá indicar a mais apropriada ao seu pet. Usar
uma rasqueadeira inadequada poderá causar lesões
na pele de seu pet, assim como, quebrar todo o pelo.
Você pode usar também, produtos de banho a seco
em seu pet, procure o que seja mais indicado ao seu
pet e de boa qualidade, existem diversas marcas e
qualidades, no entanto, os produtos premium
tendem a suprir toda a necessidade da pelagem de
seu pet, desta forma, durante a escovação
minimizará os riscos de quebra dos pelos.
A falta de escovação diária de seu pet pode acarretar
sérios problemas, entre eles a geração de nós ou
embolos dos ﬁos. Em casos extremos, ou que o pet
não aguente o processo de desembolo, a pelagem

do pet deverá ser raspada. Isso mesmo, raspar toda
a pelagem do animalzinho. Vale ressaltar que a
pelagem do animal é que lhe protege do sol, do
calor, do frio, contra picada de insetos, entre outra
coisas. Raspar a pelagem só deve ser feita em última
hipótese.
Por ser um processo longo e cansativo, o
animalzinho deverá descansar entre as etapas do
desembolo, imagine seu cabelo todo embaraçado e
alguém o desembarançando, mesmo que seja feito
com cautela, dói. Então, esse procedimento deve
ser feito com a máxima paciência e cuidado, antes
do banho e com produtos adequados, tais como
ﬂuido desembaraçador e materiais apropriados
para a questão, jamais usar o desembolador, esse é
um dos maiores causadores de acidente nos centros
estéticos.
Para evitar que os pelos de seu animalzinho ﬁquem
embaraçados, realize a hidratação da pelagem ao
menos 1 vez ao mês, o ideal é a cada 15 dias. Realizar
regularmente o tratamento de hidratação da
pelagem manterá a saúde dos ﬁos.
Ao falarmos em hidratação, automaticamente
falamos em seu banho, procure uma pet shop que
empregue produtos de primeira linha, sabia que há
relatos de pet shops que usam detergente de lavar
louça para dar banho nos pets? Isso mesmo!
Portanto, converse com o banhista e o tosador
antes de qualquer procedimento, para que a saúde
de seu pet esteja sendo preservada e a sua pelagem
esteja sem linda e brilhante.

Fábio Martins
Atendimento Domiciliar

11- 98477-0614
@martins37fabio
Edição 20
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Pet Mix

Acupuntura Veterinária
Por : M.V. Msc. Erica Couto e
M.V. Beatriz Maccari
Foto: Ueslei Marcelino/Reuters
Arara recebe tratamento com
acupuntura no Zoo de Brasília

Pet Mix

O

termo acupuntura vem do latim acus, que
signiﬁca agulha e pungare, que signiﬁca
furar ou puncionar. Consiste na inserção de
agulhas em determinados pontos do corpo
(acupontos), visando a circulação de energia e
promovendo a saúde e o equilíbrio do organismo do
animal ou do ser humano.
Os acupontos possuem uma maior concentração de
terminações nervosas, vasos sanguíneos e tem
relação íntima com tendões, periósteos e cápsulas
articulares, levando informações diretamente ao
sistema nervoso central e estimulando a produção
de endorﬁnas.
A acupuntura veterinária é, provavelmente, tão
antiga quanto a história da acupuntura. Um tratado
descoberto no Sri Lanka e escrito há 3000 anos, já
contém registros sobre o uso de acupuntura em
elefantes indianos.
Na China, é utilizada rotineiramente para o
tratamento de diversas afecções, principalmente
em humanos. Sua eﬁcácia levou, em 1979,
especialistas de 12 países a publicarem uma lista
provisória de enfermidades que podem ser tratadas
pela acupuntura.
Em 1995 foi reconhecida como especialidade
médica veterinária em nosso país, sendo indicada
para o tratamento de diversas doenças como:
gastrites, enterites, bronquite, broncopneumonia,
cardiopatias, nefropatias e alterações na micção,
prostatite, cistite, distúrbios endócrinos, doenças
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osteoarticulares, paralisia facial, epilepsia, sequelas
da cinomose, mastite, conjuntivite, otite média,
entre outras.
Apesar da maioria das técnicas terem sido
desenvolvidas por chineses na antiguidade, muitas
adaptações e avanços tecnológicos foram sendo
integrados às terapias ao longo do tempo, como por
exemplo a combinação de corrente elétrica e laser
para estimulação de acupontos. A pesquisa
cientíﬁca atual também somou-se ao conhecimento
crescente deste sistema médico.
A medicina chinesa reconhece a doença como um
desequilíbrio. Entende-se que o corpo é uma
estrutura integrada e energética, e que o
impedimento do ﬂuxo de energia gera o processo
de doença no organismo. Quando um padrão de
doença é identiﬁcado, pode-se restaurar o equilíbrio
e a saúde ajudando o corpo a se autorregular.
As técnicas de acupuntura podem ser integradas
com uma variedade de outras técnicas como
quiropraxia, ﬁtoterapia ocidental, homeopatia e
ﬁsioterapia. Todas as espécies de animais podem ser
submetidos ao tratamento, desde que haja
recomendação e seja realizada por um médico
veterinário especializado.
Jamais permita que esse procedimento seja
aplicado em seu pet por uma pessoa que faça
somente atendimento humano e não seja formado
em medicina veterinária e especialista em
Reprodução da Internet
acupuntura veterinária.
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Um passeio em Paraty

Pet Tour

P

araty é uma cidade do Rio de Janeiro repleta
de opções culturais, patrimônios históricos e
uma rica beleza natural que encanta diversos
turistas nessa época.
No Centro Histórico de Paraty você encontrará
casarões, museus e igrejas em seus estilos coloniais.
A caminhada a pé pelas ruas estreitas de pedras e a
cada passo se distraindo com as lojinhas de
artesanatos.
Em sua área encontram-se o Parque Nacional da
Serra da Bocaina, a Área de Proteção Ambiental do
Cairuçú, onde está a Vila da Trindade, a Reserva da
Joatinga, e ainda, faz limite com o Parque Estadual
da Serra do Mar, ou seja, é Mata Atlântica por todo
lado.
Os eventos culturais acontecem o ano todo, basta
conferir no calendário da cidade, com criatividade
na culinária dão um toque e sabor especial, lá você
pode se hospedar em pousadas, hotéis, alugar
imóveis para temporada e campings, vale conferir e
pesquisar quais deles são petfriendly.

Uma cidade que ama pet, eles possuem serviços de
pet care que cuidará de seu pet durante sua
ausência, mas se você preferir levar seu pet, planeje
um roteiro petfriendly e seu peludinho se divertirá
muito com você onde forem.
A cidade possui muitas atividades ao ar livre, ideais
para curtirem juntos. Faça trilhas, conheça praias,
cachoeiras, ilhas, o centro histórico, visite museus e
muito mais. Para um passeio agradável e feliz,
lembre-se de levar um kit com itens essenciais: mapa
Petfriendly Paraty, água fresca e pote portátil,
petiscos, saquinhos biodegradáveis para recolher as
necessidades de seu pet, coleira, toalha, protetor
solar, repelente contra insetos e claro, seu celular ou
câmera digital para eternizar esse momento de pura
felicidade.
Para quem curte um passeio de barco, existem
algumas embarcações que permitem a entrada de
seu amigo peludo.
Para embarcar o seu pet numa aventura pela
maravilhosa baía de Paraty, você precisará de um

Divulgação
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Pet Tour

barco privado petfriendly, lembrando que escunas
são proibidas de levar pets a bordo junto com os
outros turistas. Lembre-se sempre, uma vez
desembarcado em alguma praia durante o trajeto,
seja um tutor consciente e ﬁque atento ao seu pet o
tempo todo. Recolha os dejetos com os saquinhos
biodegradáveis fornecidos pelo seu capitão e
desfrute a beleza da baía de Paraty.
Apesar da proibição dos pets nas praias de acordo
com a lei estadual n.4808 de 2006, e até
recomendações de restrições por parte dos
médicos veterinários para não levarem os pets nas
praias, por causa de verminoses, parasitas,
problemas de pele, ouvido entre outras já
informado em uma de nossas edições anteriores,
contudo, é muito comum vê-los por toda parte nas
praias de Paraty. Lembre-se de hidratar sempre o
seu amigo peludo, recolher os dejetos e
supervisionar 100% do tempo enquanto ele se
diverte com você, dessa forma evita perda ou fuga
de seu peludinho e aproveite o máximo com ele.

encanta seus visitantes. O melhor de tudo é que a
companhia do seu pet não o impedirá de conhecer
muitos destes restaurantes incríveis.
No centro histórico, na praia e no lado verde de
Paraty, você encontrará espaços gastronômicos
bem interessantes, com áreas petfriendly ao ar livre,
em jardins internos ou nas fachadas dos prédios.
Você poderá desfrutar de ambientes maravilhosos
e aconchegantes, saciar o seu apetite e ainda
desfrutar da companhia indispensável de seu amigo
peludo.
Aproveite essa dica e boa viagem!

Há algumas opções de passeios pela Mata Atlântica,
lá você pode andar de Jeep Tour são roteiros pelo
Parque Nacional da Serra da Bocaina, passando pelo
marco da Estrada Real, com visita a diferentes
cachoeiras, um alambique de cachaça, uma casa de
farinha de produção artesanal, e uma parada para
almoço como opcional.
Para quem gosta de trilha, há opção Saco de Fundão,
trilha de nível fácil de aproximadamente 45 minutos,
com acesso por carro pela BR 101, onde você
estaciona seu carro próximo à entrada da Marina
Farol de Paraty e continuará a pé por uma estrada
inicialmente pavimentada ao lado direito da marina
e a trilha termina numa praia com um visual incrível.
Há também uma das mais belas cachoeiras de
Paraty, um conjunto de quedas, poços e duchas
naturais de incrível beleza.
A gastronomia de Paraty é super diversiﬁcada e
pg 18
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Essa eu não sabia!

Um mergulho incerto

Por Wilson Salce
coluna Essa Eu Não Sabia, tem o objetivo de apresentar características únicas dos animais, assim
como seres singulares, entretanto, algumas espécies pouco se sabe ou estão em risco de extinção,
como é o caso do animal de hoje, que encontra-se na classiﬁcação EN (Endangered - Em Risco de
Extinção) segundo a IUCN Red List.

A

Reprodução Internet

Apesar da semelhança com uma baleia, esse carinha aqui é um golﬁnho conhecido como golﬁnho-deirrawaddy (Orcaella brevirostris) facilmente reconhecidos por sua cabeça arredondada e não ter “bico” como
os demais golﬁnhos.
Seu corpo é cinza escuro na parte superior e cinza
mais claro na parte inferior, possuem uma
pequena barbatana dorsal, suas nadadeiras são
arrendadas e longas, assim como sua cauda. Os
machos podem atingir até 2,70m de
comprimento e pesar 130kg, a estimativa de vida
na natureza é de 20 anos, sua gestão de 14 meses,
na qual as fêmeas dão à luz a 1 ﬁlhote.

golﬁnhos-de-irrawaddy esguichando água pela boca
Seu paladar não é dos mais exigentes consumindo
quaisquer tipos de peixes disponíveis em seu habitat, os
que vivem no mar se alimentam de polvos, lulas e peixes.
Nos rios é comum vê-los emergirem com a cabeça ou o
corpo com lama, em razão de sua busca por alimentos.

Eles têm a capacidade de mover a cabeça em
todas as direções e vivem em águas marinhas ou
salobras, são comumente encontrados em rios
nas regiões do sudeste da Ásia, na Indonésia e na
Baía de Bengala. As populações que habitam os
mares são encontradas em áreas remotas e que
haja o ﬂuir de água doce, como mangues, canais,
estuários e deltas de rios. Eles preferem águas
rasas e próximas a costa.
Reprodução Internet

Sua população está em completo declínio, não se sabe ao
certo quantos indivíduos adultos existem na natureza, o
que se sabe é que por conta da perda de habitat, poluição
dos rios e mares, pesca com redes nas quais ﬁcam presos e
morrem afogados e até mesmo sua captura, estão
fazendo com esse lindo animal esteja sendo cada vez
menos avistado na natureza e correndo o sério risco de
deixar de existir.
Fonte: Whale and Dolphin Conservation / IUCN Red List
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Saúde Animal

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

Saúde Animal

A

diroﬁlariose, mais conhecida como o verme
do coração, é uma doença causada pela
picada de mosquito que pode infectar cães,
gatos e até o homem. Em gatos o relato dessa
doença no Brasil é considerada baixa, mas isso pode
ser por falta de diagnóstico desses pacientes.
Infelizmente vários mosquitos podem transmitir
e ssa d oe nça como o A ed es aegy pt, C ulex
(pernilongo comum) e o Anopheles (mosquitoprego).
Nem todas as cidades são consideradas áreas
endêmicas, mas as suas maiores incidências são nas
cidades litorâneas, em alguns estados trabalhos
cientíﬁcos mostraram que 50% dos cães nativos
dessa região já estão infectados, além de vítimas
dessa doença esse animais são também
disseminadores desse parasita.
Após a picada as larvas da Diroﬁlaria immitis são
inoculadas no animal vão para dentro dos vasos
sanguíneos. Essas larvas crescem e se transformam
em vermes no formado de espaguete que podem
medir até 35 cm de comprimento. Quando chegam
na fase adulta se multiplicam em centenas de
vermes e o local de preferência para esse
reproduzirem é dentro do coração entupindo vasos

e artérias. Os primeiros sintomas são confundidos
com uma doença cardíaca comum gerando apenas
um sopro cardíaco, mas quando chega a esse nível o
estrago já está feito! Estados mais avançados da
doença podem gerar até uma morte súbita. O
diagnóstico pode ser realizado com exame de
sangue e em poucos dias já se sabe o resultado, em
grandes centros o resultado sai na hora.
Nos animais a remoção desses vermes é inviável
cirurgicamente, e mesmo se fosse possível não teria
como garantir a cura deﬁnitiva. Sendo assim a
melhor a fazer é prevenir. Para proteger os felinos
podemos utilizar repelentes na casa, existem
coleiras anti-pulgas que também repelem os
mosquitos e podemos dar vermífugos mensalmente
para garantir que se um mosquito infectado picar a
doença não se instale. Para os cães podemos usar a
mesma estratégia que nos gatos, mas para eles
existe um medicamento injetável que protege por
um ano, mesmo que o cão seja picado as larvas não
se desenvolvem. É fundamental cuidar dos seus
PET's principalmente para viagens ao litoral, esses
simples cuidados podem salvar a vida do seu PET.
Procure uma Clínica Veterinária de sua conﬁança e
busque mais informações sobre a Diroﬁlariose para
o seu animalzinho viver mais e melhor.

Reprodução Internet

Edição 20

pg 23

Capa

T

ive a oportunidade de conhecer nosso entrevistado na Pet Experience 2019, onde conversávamos em
cada momento que nos encontrávamos no evento. Sempre simpático conosco e com o público que fazia
ﬁla para tirar uma selﬁe¸ fazer lives, ou simplesmente tirar uma foto. Julinho Casares, é apresentador do
quadro “Enquanto Meu Dono Não Vem” do programa Hoje em Dia na Rede Record e tem o canal “Bom Pra
Cachorro” no YouTube, além de ser criador da raça malamute-do-alasca, entre outras atividades. Mesmo com
muitos compromissos, cedeu um pouco de seu tempo para realizarmos esse bate-papo bem descontraído e
riquíssimo, que dividimos com você.

Há um tabu sobre bebês e
pets, como sua família reagiu
a isso?
Verdade, o pessoal ﬁca com
medo do contato do bebê com
cachorro, meus pais são
cachorreiros (no melhor
sentido da palavra), ou seja,
amam demasiadamente os
cães, não tão quanto eu hoje,
mas, eles gostam e sempre
tiveram cachorro, e para eles o
contato dos cães comigo
enquanto bebê foi muito
natural.

Arquivo Pessoal

Eu sempre gostei de cachorro desde pequeno, digo
que ao chegar em casa da maternidade já tinha 5 ou 6
cachorros, então, desde esse
momento tive contato e cresci
com o cachorros.

alemão, vira-latas (SRD). Meu primeiro cachorro foi
um vira-lata que viveu por 19 anos, foi um cachorro
que fez grande parte da minha vida.
Qual foi seu primeiro contato com a raça malamutedo-alasca?
Quando completei 13 ou 14 anos
eu conheci o malamute-doalasca, que é uma raça que eu
crio hoje, eu fui para Nova
Iorque com os meus pais e
conheci lá a raça e pensei,
“nossa que husky grande!” E fui
falar com a dona que estava
com três malamutes, e ela me
apresentou a raça, que
imediatamente adorei,
acariciei e brinquei com os
cachorros. Apesar do tamanho
são super dóceis, e pensei,
“quero um cachorro desse!”

Sérgio Buss

Julinho conta um pouquinho da tua história, como
começou o teu envolvimento com os pets?

Como você conseguiu seu
primeiro malumute-doalasca?

Você atribui o amor que você
tem aos cães ao modo que foi
criado?

Ao retornarmos da viagem
Julinho Casares
ﬁquei pesquisando sobre a raça
no Brasil, até achei alguns, mas não eram puros. Era
muito difícil de achar, não tinha ninhada, tinha apenas
Com certeza Wilson! Eu sempre gostei bastante de
um canil no Rio Grande do Sul, eu queria um cachorro
animais, quando via um cachorro na rua, queria tocar,
naquela hora, eu queria tudo pra ontem. E minha mãe
levar para casa... tive diversos cachorros ao longo de
me apoiando, e sempre me dizia: “Se você quiser a
minha infância, entre eles labrador, golden, pastorpg 26

Edição 20

Capa

Arquivo Pessoal

está comigo ainda é o Tayller, um malamute-doalasca-vermelho.
Depois de todo esse trabalho como foi a chegada do
Tayller?
Foi amor à primeira vista! Eu me apeguei, minha irmã,
mãe e meu pai, enﬁm, a família toda ﬁcou apaixonada
por ele. O engraçado e que logo depois de sua
chegada, pensei, agora preciso de uma fêmea. Me
apaixonei profundamente pela raça.
A fêmea veio do mesmo canil do Tayller?

Julinho Casares

a gente vai realizar esse seu sonho”. Continuei a
pesquisar pela Internet no mundo inteiro, Facebook,
Sites, até que encontrei um criador muito bom de
malamute na Rússia, e ele estava com ﬁlhotes na
época, comecei me comunicar por e-mail, isso com 13
anos mais ou menos, ele falou: “O clima no Brasil é
tropical, nunca mandei nenhum animal para essa
região”, e lá fora eles tinham a visão de que no Brasil
era só matas e ﬂorestas. Expliquei a ele que não era da
forma que ele pensava, mostrei algumas fotos da
minha casa, o local onde ele ﬁcaria, e a pessoa foi
conﬁando um pouco mais e disse que tinha um ﬁlhote
e que se quisesse, disponibilizasse ele, eu respondi de
pronto, eu quero!
Como foi para trazer o ﬁlhote naquela época?
Foi uma doideira, não tinha experiência alguma em
trazer um cão de fora. Com a ajuda de minha mãe,
ﬁzemos muitas pesquisas, a Internet ajudou bastante.
Encontramos um despachante que cuidou da
documentação da parte burocrática e conseguimos
trazer o cachorro de forma legal atendendo todas as
legislações nacionais e internacionais. E trouxemos
esse cachorro já faz um tempo, há quase 10 anos, ele
Edição 20

Não. Depois de um tempo trouxemos uma fêmea dos
Estados Unidos de um criador idôneo. E começou o
meu amor por essa raça em especíﬁco, quando já
estava com três cães, decidi abrir um canil de
malamute. E desde esse momento sempre a
consciência de realizar uma criação responsável aqui
no Brasil, de forma ética, que respeita os animais,
enﬁm, uma criação como se fosse um hobby, porque
eu realmente eu tenho um amor muito grande pela
raça.
Flávia Salce

Como começou seu canil?
Antes de trazer o malamute, eu tinha um pastor-deshetland, que é uma raça que eu também já gostava
bastante e que tinha como pet, quando eu abri o canil
eu decidi não só criar o malamute e o pastor-deshetland. Com isso, adquiri outros cães da raça e
comecei a trazer outros malamutes, cheguei a ﬁcar
com 9 no começo. Como eu já tinha um sítio, fui
construindo um canil lá, adaptando minha casa de
verão em um canil. Meus pais sempre me apoiaram,
eles viram que era algo que eu mais gostava de fazer,
fui trazendo outros shetland, e comecei a fazer a
criação e a levar os cães para a exposição de beleza. os
malamutes começaram a ser campões, era uma
novidade no Brasil porque não tinha muito malamute,
eu trazia os cães de canis fora, os cachorros
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começaram a ganhar as premiações aqui, com isso,
começou a despertar mais o interesse das pessoas
pela raça.
Você foi o primeiro brasileiro a participar do Sled
dog?
Sim, fui o primeiro. Em 2011 fui para Ushuaia na
Patagônia, para conhecer o esporte Sled dog, que é a
corrida de trenó puxadas com cães da neve. Eu achei
muito legal e sonhava em participar sendo o único
brasileiro neste esporte. Por morarmos em um país
tropical e quase nunca teve neve, e na ocasião nenhum
brasileiro praticava esse esporte. O treinador me
incentivou a participar com meus malamutes no ano
seguinte. Fiquei animado, mas não levei muito a sério,
porque achei que era impossível levar meus cachorros
para lá para disputar, e depois de 6 meses, ele me
mandou uma carta oﬁcial da Secretaria de Turismo,
para eu competir com os meus malamutes. Então,
decidi em treinar meus malamutes em Boituva/SP,
comecei a treinar aqui no Brasil, como a gente não tem
neve, só tem estrada de terra em Boituva, adaptei um
triciclo para correr com os malamutes, e vi que eles
amavam fazer isso, era uma brincadeira para eles
puxarem, correrem, é uma coisa de genética da raça, o
malamute é uma raça de trabalho. Então, treinei eles
para desenvolverem um bom condicionamento físico,
e ﬁquei com isso na minha cabeça, treinava dia e noite
e todos ﬁns de semana. Pedia para os caseiros me
ajudarem com os treinamentos durante a semana,
comecei a treinar com quadriciclo, um treino mais de
força, os cachorros se adaptaram superbem, e decidi,
“vou para essa corrida!”

meu pai falou: “Você é maluco!” Nosso convívio era
com os cachorros e os treinadores. Tinha um canil
onde ﬁcavam os demais cães, o legal é que eu tinha
que dormir com dois cães, porque tinha que criar uma
relação muito próxima para participar da corrida, e
comecei a aprender todas as técnicas que eles me
passavam, não tinha experiência nenhuma, passei
vários perrengues na neve. Nem meus cães e eu
estávamos habituados com a neve, mas eles têm uma
coisa interessante que é o subpelo, que começa a
crescer quando eles estão em uma região fria, eles se
adaptaram muito bem. Cerca de uma semana depois
de nossa chegada já estavam totalmente adaptados
com a neve, algo bem interessante, a primeira e
segunda semana foi muito difícil, já na terceira fomos
ﬁcando melhor, quando eu ﬁquei um mês treinando
pesado, dia e noite. Eu comecei a pegar o jeito. Nosso
passatempo lá era comer, dormir e treinar. Quando
meus cães estavam mais habituados começamos a
fazer treinamentos mais pesados, umas travessias e
trajetos mais longos.
Na competição você se sentia como no ﬁlme
Jamaica abaixo de zero?
Totalmente! Todos brincam comigo sobre essa
questão dizendo a mesma coisa! Quando chegaram as
23 equipes do mundo inteiro, do Canadá, Alemanha,
Chile, Argentina, e eu o único brasileiro louco lá. O

Foi uma loucura, fomos para lá em 2012. Cheguei com
meus cães em Ushuaia três meses antes da corrida e
ﬁquei numa cabana sozinho com os cachorros, não
tinha internet, não tinha nada, só neve, loucura total,
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Como foi a sua adaptação e dos cães na Patagônia
para a competição?

Wilson Salce
Julinho Casares

pg 28

Edição 20

Capa

E como foi sua participação na corrida?
No primeiro dia de corrida eu ﬁz um tempo muito
bom, mas não foi o melhor tempo. No segundo dia foi
melhor, e no terceiro dia eu ﬁz o melhor tempo de
todas as equipes, foi uma coisa chocante, no ﬁnal do
dia um jornalista brasileiro não sei como ele apareceu
lá, porque é uma montanha longe da cidade, ele me
disse que tinha ido fazer a cobertura de um brasileiro
que está ganhando, não sei como a notícia foi parar no
Brasil. Ele fez uma matéria comigo e no dia seguinte
saiu uma matéria enorme no Estadão, dizendo,
brasileiro faz o melhor tempo no terceiro dia de prova
de sled dog, meu pai que estava no Brasil recebeu o
jornal e disse como assim? Ficou chocado vendo uma
foto minha, no quarto dia de competição chegaram
minha mãe, minha tias e primas, todo mundo para me
prestigiar, no quarto dia ﬁz um tempo muito bom,
eram 5 dias de prova, eram 21 km por dia, totalizando
105km, e eu ﬁz os melhores tempos no 3º, 4º e 5º dia, o
pessoal ﬁcou chocado, sendo brasileiro, e os
cachorros super adaptados, a gente treinou bastante,
no ﬁnal da prova eu ganhei! O único brasileiro a
participar e ganhar, foi uma coisa inédita, tanto para o
Brasil, quanto para eles lá, eles não imaginavam, foi
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uma experiência muito legal, eu nem imaginei, eu fui
mais para participar, para conhecer o esporte, um
brasileiro com o sonho de participar com os meus
malamutes, e ganhei essa corrida. Ao chegar no
aeroporto aqui no Brasil, um monte de mídia, eu até
ﬁquei assustado, como assim? Pensei, eu. Estavam
presentes também a produção do programa do
Faustão, produção do Danilo Gentili. Participei de
vários programas, do Faustão, Danilo Gentili, Gugu,
Esporte Fantástico, Record, Globo, enﬁm, foi uma
coisa me legal, me deu uma visibilidade diferente ali
no esporte com os cachorros, foi importante para
mim, por poder divulgar ainda mais sobre a raça
malamute, tem muita gente que os confunde huskysiberiano, até hoje quando eu passeio com meus cães
ouço comentários como, “que husky grande”, “nossa
que husky forte”, “husky peludo”, enﬁm, tenho
sempre que explicar a diferença, hoje as pessoas até
perguntam admiradas, não é husky? Aí eu explico
sobre a raça. Participar dessa corrida foi uma coisa
bem bacana que fez parte da minha vida.
Como foi seu início como apresentador?
Eu sempre gostei de comunicação, meu pai também é
do meio de televisão. Fiz curso de apresentador de TV,
comunicação, adestramento, comportamento
animal, duas coisas que eu mais gostava, comunicação
e de bicho, sendo cachorro em especíﬁco. Comecei
com um quadro no Programa Flix TV, que era um
programa de Internet, chamava, Nosso Momento,
era um programa de entrevista com cantores, atores,
era de entretenimento, às vezes, fazíamos uma pauta
de bicho mas não era o foco. Depois que conheci esse
programa eu quis fazer um programa de bicho, de
cães em especíﬁco, eu comecei a pesquisar e criei um
canal no YouTube chamado “Bom Pra Cachorro”, que
tenho até hoje. Quero falar tudo sobre bicho,
apresentar, focar em comportamento, em entrevista
com adestradores, técnicos, entre outros
proﬁssionais. E com esse canal nós ﬁzemos uma
parceria com o Portal R7 da Record, e o canal ﬁcou
Edu Leporo

pessoal ﬁcava questionando, o que este brasileiro veio
fazer aqui? Quer disputar um negócio assim, vindo de
um país tropical? E davam risada, desde a minha
chegada eles me zoaram muito, até mesmo porque os
meus cachorros chegaram lá cheirosos, banhados em
pet shop, e eles estão acostumados lá com cães de
trabalho, os cachorros lá nunca tomaram banho na
vida, cachorro de 12 ou 13 anos que nunca tomou
banho na vida, lá o intuito é cães de trabalho, até
mesmo porque eles não acham necessário dar banho
pela troca do pelo, enﬁm, mas é outra proposta, foi
até engraçado, que eles me perturbaram bastante, eu
sofri esse bullying, mas depois eles foram
acostumando, a gente foi pegando jeito, e fomos para
a corrida.
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Em nosso quadro a gente tenta melhorar esse
comportamento do cachorro, ao longo de vários dias
de treinamento, é tipo um reality show, que a gente
vai mostrando o antes e depois do cachorro, depois
colocamos novamente a câmera na casa da pessoa
para ver a evolução, em 90% das vezes o cachorro
melhora muito. Apesar do que dizem, os cães sempre
aprendem, então, mesmo depois do programa,
dizemos sempre aos tutores que continuem
treinando o cachorro. O resultado que temos obtido é
muito satisfatório, tanto para nós, quanto para os
animais e seus tutores.
Julinho Casares

disponível tanto no YouTube como no R7, que possui
canais de segmentos diversos. Eu sempre levava meus
cachorros e dava muita audiência, então, eles me
convidaram para fazer um piloto, foram feitos dois
pilotos com propostas diferentes, e um deu muito
certo que “bombou” que o pessoal adorou e
decidiram colocar no ar, que é o quadro que eu tenho
hoje dentro do Hoje em Dia, “Enquanto Meu Dono
Não Vem”. O intuito do quadro é mostrar o que os
cachorros fazem enquanto os donos estão fora de
casa, é muito engraçado porque as pessoas que têm
algum problema de comportamento com o cachorro
em casa se inscrevem, e vamos até a casa dela,
fazemos uma entrevista, e colocamos umas câmeras
escondidas, e pegamos tudo e como o cachorro faz
enquanto ela está fora de casa. É muito legal, O
cachorro é ﬂagrado na mesa, no sofá, destruindo o
sofá, teve um episódio de um cão que subia na
geladeira, na pia... Tem casos do tutor se emocionar,
porque não saber que o cão fazia aquilo, pensava até
que ele bagunçava, mas não daquela forma. Depois
disso pegamos algumas imagem e chamamos um
especialista em comportamento, um adestrador, levo
comigo que dá umas dicas junto comigo para
melhorar o comportamento dos cães.
Depois do programa há melhoras no
comportamento do cão?
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Qual o caso que mais lhe chamou a atenção?
Um caso em especíﬁco que foi muito legal que você
deve ter visto, foi o caso do Chico, o cachorro que
destruiu o colchão, e viralizou na internet. Nós fomos
até Bauru/SP, e falamos para a Patrícia, sua tutora,
que o problema era ela, o Chico é super tranquilo,
super bonzinho, porque realmente ela fala muito alto,
é o jeito dela, mas ela xingava e brigava com ele toda
hora, então, ele não sabe o que está certo e o que está
errado. Um cachorro que não tem regra nenhuma,
não passeia fora, não gasta energia, só dentro de casa,
acaba isso mesmo, e o maior problema são os tutores
porque eles não têm a menor noção, mas depois que a
gente fala para eles, primeiro a gente adestra o dono
para depois adestrar o cachorro, e é exatamente isso
que acontece e depois que a gente adestra o dono,
melhora 90% a vida do cachorro e consequentemente
sua qualidade de vida. Hoje eu estou com esse quadro
na TV que é dá uma audiência muito legal, o pessoal
tem curtido muito, só temos tido crítica positiva.
Além dos cães de criação, você também tem
adotados, é verdade?
Exatamente, atualmente tenho 37 cachorros. Mas
esse número sempre varia, às vezes chega um
adotado, um resgatado, e varia entre 37
a 42.Salce
Tenho
Wilson
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Estão querendo acabar com a criação de raças no
Brasil, qual a sua percepção sobre o assunto?
Então eu sou totalmente contra acabar com a criação
no Brasil, até porque existem criadores muito bons,
eu me considero um criador bom. Fazemos exames
em todos os meus cachorros, os meus cachorros são
os meus ﬁlhos. Minhas fêmeas têm no máximo 3
ninhadas durante a vida, depois são castradas. Antes
de fazer qualquer cruzamento, são realizados todos
os exames de genética, de displasia, fundo de olho,
entre outros, para evitar problemas genéticos aos
ﬁlhotes. Então, me considero um bom criador, que
respeita os animais, que se preocupa acima de tudo
com a saúde deles, e não os exploro. Com o acesso a
informação que temos hoje pela Internet, vemos cada
coisa de outro mundo, é claro que existem maus
criadores, e esses realizam uma exploração muito
grande, que são as criações de fundo de quintal. O que
precisa ser feito é regulamentar a criação e acabar
com os criadores de fundo de quintal, com as feiras
clandestinas, como no caso da feira de Embu das
Artes, onde os animais ﬁcam horas expostos, isso é
crueldade, jamais eu faria ou ﬁnanciaria esse tipo de
coisa. As pessoas têm que parar de comprar animais
nesses locais, quer comprar um cão, um gato, uma ave

ou outro animal visite um criador ético e devidamente
cadastrado nos órgãos que lhes são competentes.
Você também acha que há uma distorção, quando
se fala em criação ética?
Com certeza Wilson, as pessoas têm uma visão muito
errada sobre o assunto, imaginam que todos os
criadores são iguais aos que fazem criação de fundo de
quintal, que não tem escrúpulos e que não respeitam
os animais, eu convido a virem ao meu canil e virem a
conhecer o que é uma criação ética e responsável. Os
cachorros vivem aqui como reis, como meus ﬁlhos, eu
jamais veria um ﬁlho meu sofrendo. É uma relação
mesmo de pai e ﬁlho, sou totalmente contra acabar
com a criação, e sim ter uma criação responsável,
proteção responsável, como eu falei eu tenho 37
cachorros, tanto de raça quanto adotados e
resgatados, não me faz diferença se é de raça ou não,
o importante é viver bem e ter uma vida digna, de
respeito. O que precisa realmente é que haja uma
ﬁscalização mais rígida e pegar essas pessoas que
criam de forma irresponsável, esses aventureiros que
criam muito mal, ou não estão nem aí para saúde do
cachorro, que só querem vender para ter dinheiro.
Isso sim, tem que de algum jeito ser proibido, devem
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despesas com veterinário, check up, vacinas, etc., e é
uma quantia muito alta, não tenho apoio de ninguém,
tudo por conta própria que pesa bastante, acaba
ﬁcando pesado e às vezes eu consigo ajudar, ou às
vezes eu indico para outras pessoas que me ajudam,
os parceiros, mas os que eu pego, faço todo check up,
vacino, castro, e tento arrumar uma família, mas não é
muito fácil arrumar uma família para um cachorro
SRD, as pessoas querem adotar, mas querem adotar
cachorro de raça, o que eu mais recebo é que quero
adotar, tenho 13 que precisam ser adotados, aí envio a
foto, mas a pessoa pergunta se eu não tenho um de
raça para adotar. Enﬁm, estou sempre ajudando em
boas causas, eu tenho parceria com diversas Ongs que
eu ajudo e que já ﬁz campanhas.

Wilson Salce
Julinho Casares

Edição 20

pg 31

Capa

Arquivo Pessoal

em geral, e hoje estou fazendo as duas coisas que mais
gosto, apresentando um programa de cachorro. Eu
gosto muito de entretenimento, falar com as pessoas
na rua, eu sempre gostei muito disso. Mas fazer com
os cães em especíﬁco, me sinto muito realizado. É
óbvio que a gente sempre quer crescer mais, mas eu
não imaginava ter um canal no YouTube de grande
visibilidade, ser convidado para eventos no segmento
pet, isso me deixa superfeliz. Sempre quero fazer mais
pelos bichinhos, pretendo o resto da minha vida
trabalhar para ajudar os bichinhos, mas não
imaginava a grandiosidade e que fosse tão rápido, e
que iria para TV falar da coisa que eu mais gosto.
Julinho Casares

ﬁcar de olho e criar uma forma efetiva de acabar com
esse absurdo.
E os próximos projetos, quais são?
Hoje estou com projetos bem legais no segmento pet,
além de eventos que eu pretendo fazer, eventos de
adoção, alguns eventos com parceiros que eu
pretendo fazer no futuro. Estou com um projeto bem
legal que saiu do papel, que sairá no deste ano. É um
aplicativo bem completo de serviços pet, estou com
mais 4 sócios, que amam os animais e conhecem o
mercado. O aplicativo “Dos Pets” vai contribuir
bastante com o dia a dia dos tutores, aﬁnal, o grande
problema de hoje é falta de tempo e esse App, vai
ajudar bastante a todos. Inicialmente será implantado
em São Paulo e depois as demais regiões do Brasil.
Você imagina que iria alcançar essa visibilidade
toda, TV e Youtube, em tão pouco tempo?
Para falar a verdade eu não imaginava. O que eu
sempre quis fazer na minha vida é mexer com animal,
sempre tive meus cachorros, cuido bem deles, é isso
que quis fazer. A outra parte de comunicação que
gosto bastante, era meu sonho proﬁssional, sempre
quis trabalhar como apresentador, na comunicação
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Qual mensagem você deixa para quem quer um
pet?
Essa é uma questão muito complicada, o que mais vejo
é que as pessoas querem dar um pet seu ﬁlho com
idade de 4 ou 5 anos, mas não analisam que a criança
não terá maturidade para cuidar do pet, serão os pais
que o deverão fazer. Não avaliam sua disponibilidade
de tempo, ﬁnanceira, rotina, entre tantos outros
fatores que inﬂuenciam na vida de um pet. Temos que
ter em mente que um cão, vive em média 15 anos, ou
seja, serão 15 anos de cuidados e gastos com esse
animal, você deve se preparar para isso. O que sempre
digo, é que não compre ou adote um animal por
impulso, geralmente são nessas condições que
surgem o abandono. Antes de qualquer coisa, avalie a
questão por completo, esqueça o emocional, e depois
decida em ter ou não um pet. Veja o caso dessa família,
isso foi pauta em nosso programa “Enquanto Meu
D o n o N ã o Ve m ” e l e s m o r a m e m p e q u e n o
apartamento e deram um samoieda para o ﬁlho
pequeno, passado um tempo o pai não queria mais o
animal por destruir o apartamento, tivemos que
trabalhar a família para depois o cão. Com nossa ajuda
chegaram a um termo e o pai mudou de ideia. Mas,
antes de chegar a essa situação, avalie e reavalie se
você está pronto para ter um pet. Se estiver, divirta-se
ao máximo com ele!
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Dicas Vet

Está servido?
Por: M.V. Msc. Fagner de Moraes de Oliveira
Foto: Reprodução Internet
normal dos seres humanos transferirem seus
sentimentos e hábitos para os seus PET's. Como
nós enjoamos de comermos diariamente a
mesma coisa, ao colocarmos a ração no pote do
nosso amigo, olhamos para aquele alimento sem
cor, do mesmo formato e com um cheiro estranho
para ao nosso paladar, e pensamos se ele não está
enjoado de comer “aquilo” todo dia. Os cães não
escolhem o alimento assim, para eles o cheiro é o
mais importante, eles podem perder o interesse
pelo sabor, mas nunca o motivo do desinteresse é a
aparência do alimento. Mesmo explicando isso aos
tutores, eles sentem a necessidade de dar algum
petisco além da ração. Com moderação, dar o
petisco pode ser divertido para os humanos e não
humanos.

É

Existem diversos tipos de petiscos, nenhum deles é
alimentação completa, não substituem a ração. Seu
objetivo é trazer prazer ao paladar. Vou exempliﬁcar
alguns dos petiscos mais conhecidos e que eu indico,
lembre-se, qualquer dúvida pergunte ao seu
Veterinário de conﬁança.
Um dos petiscos mais procurados são os biﬁnhos,
são tiras de proteína desidratadas, assim
concentram mais sabor, os cães adoram. Cuidado
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apenas com os animais alérgicos a carne bovina.
Outro petisco muito procurado são os biscoitos
assados, esses existem de diversos sabores e
formatos, para adultos ou ﬁlhotes. Rico em grãos e
com pouca gordura, ajudam no trânsito intestinal,
por serem crocantes eles adoram morder e ajuda na
limpeza dentária. Cuidado com o tamanho do
biscoito, o ideal é um tamanho que o animal tenha
que morder, se for muito pequeno é perigoso ser
engolido inteiro e ﬁcar engasgado.
Os Snacks são petiscos que variam de tamanho,
alguns tem o formato dos grãos de ração e outros
um pouco maiores e todos tem recheio sólido. A
aceitação do sabor é incrível. Algumas marcas têm
esses Snacks com suplementação vitamínica para
alguns problemas de saúde como, queda de pelo,
doenças articulares, obesidade, estomago sensível,
animais cardiopatas entre outros.
Independente de qual petisco escolha o importante
é ser dado com moderação para evitar problemas
gástricos e intestinais. Na dúvida no que dar,
pergunte para um Médico Veterinário de conﬁança.
Até a próxima edição!
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Qual o limite?
Por Wilson Salce
Foto: Reprodução da Internet
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E

u acho muito interessante esse período em
que estamos, férias, verão, muitas pessoas
viajando, este é o momento ideal para
relaxar, colocar as ideias em ordem, fazer novos
planos, traçar as metas e colocar as coisas nos eixos.
Nos condomínios essa é a época em mais se tem
reclamações, são as crianças brincando o dia todo,
piscina, playground, áreas comuns é uma farra só,
aﬁnal, são crianças, nós também já fomos e não
éramos santos, verdade seja dita. Há também,
aqueles visitantes que não respeitam as
delimitações das vagas, os exageros dos ﬁns de
semana, entre tantas outras situações que acabam
no livro de reclamações.
Como não podia ser diferente, os pets também
estão no topo das reclamações. Com essa agitação
toda, eles também ﬁcam mais eufóricos, às vezes
irritadiços, e por ﬁm acabam também contribuindo
com o aumento dessa estatística.
Mesmo com um número menor de unidades
ocupadas nesta época, o ruído diário é bem maior.
Contudo, temos que entender essas ocorrências são

por um curto espaço de tempo e que logo tudo
voltará a sua rotina normal. Portanto, não vale a
pena o estresse de ﬁcar implicando com tudo o que
acontece.
É natural que os cães latam ao ouvir sons de crianças
correndo, gritando ou ao toque da campainha, e até
mesmo do interfone. Aﬁnal, para eles é um sinal de
alerta. A mudança da rotina afeta os animais, pode
não parecer, mas eles são metódicos, preste
atenção aos hábitos diários de seu pet, o horário de
acordar, o primeiro xixi, sua alimentação, hora do
passeio, entre tantas outras atividades que o seu pet
tem. E quando isso sai do escopo, ele tende a ter
uma certa diﬁculdade de assimilar, claro, que com o
tempo eles se adaptam a tudo.
Portanto, nessas condições que lhe fugiu de seu
cotidiano, cabe aos tutores controlarem seus pets,
mostrando-lhes que tudo isso é normal e que está
tudo bem. Ficar bufando, resmungando, xingando e
dando lição de moral no animal, não adianta. Use
comandos curtos e com tons de voz ﬁrmes. Não é o
volume de sua voz que irá fazer com seu pet lhe
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obedeça, mas sim a intensidade. Isso não quer dizer
que tenha que ser carrancudo com seu pet, numa
situação na qual o animal esteja produzindo ruídos
excessivos, apenas diga ﬁrmemente “não”.
Você pode achar que isso é coisa de TV que não
funciona na vida real, que é tudo invenção para que
sejam contratados adestradores... mas, te aﬁrmo
que não é mentira. Fazemos isso com nosso
cãozinho e funciona. O animal não precisa ser
agredido para lhe obedecer, basta você mostrar
quem é que manda.
Vou te contar um segredo, quando você ﬁca dando
lição de moral no animal, ou ﬁca gritando, se exalta,
se ira ou tenha qualquer reação que temos com um
humano quando faz coisas que nos desagradam, no
caso dos pets, vamos dizer que seja um xixi fora do
lugar, se tiver quaisquer das reações acima, seu pet
entenderá que: “oba! Deu certo, consegui a atenção
do meu humano, vou fazer de novo!” Enquanto, que
numa situação dessa, a melhor forma é ignorar o pet
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nesse momento, caso venha lhe pedir carinho ou
queira lhe chamar a atenção.
Quando ele ﬁzer o xixi no lugar certo, aí sim, você
deve fazer aquela festa! E ele sempre fará no mesmo
local. Isso vale para todas as situações com os pets,
eles aprendem por associação, nós humanos,
aprendemos por repetição.
Tendo em vista que eles aprendem por associação,
tudo o que lhe der prazer ou satisfação ele fará com
mais facilidade. O que lhe trouxer lembrança de dor,
medo, sofrimento, entre outros sentimentos
negativos, ele relutará.
Por isso é muito importante que você tutor esteja
sempre atento na forma em que você se comunica
com seu pet, muitos dos problemas que você
enfrenta com ele, pode ter certeza, a culpa é sua!
Não ﬁque bravo ao ler isso, é uma dica valiosa,
aprender a se comunicar com seu pet é fundamental
para que vocês tenham uma convivência
harmoniosa e tranquila.
Edição 20
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Uma coisa bem legal também, é que no mercado
Wilson Salce
existem
produtos eﬁcientes que lhe auxiliarão na
educação de seu pet, evitando que ele roa seus
móveis, destrua seu sofá, seu jardim e sua paciência.
O produto que menciono funciona da seguinte
forma, você o borrifará em todos os locais em que
não quer que seu pet morda, por ter um gosto bem
desagradável, o pet ao ter contato com ele irá
associar a uma coisa ruim e não morderá mais.
Repetição, lembrou?
Existem diversos produtos que poderão lhe ajudar
em seu dia a dia com seu pet. O mais legal, é que são
bem acessíveis e estão disponíveis em diversas pet
shops. Tem um outro produto que acho o máximo,
para você jogar sobre o xixi do doguinho, é um pó
que absorve todo o líquido, bastando varrer e
pronto, o local ﬁca limpo e cheiroso.
Criar um pet hoje está muito fácil, temos muitos
recursos a favor de ambos, basta pesquisar, a
própria Internet poderá te ajudar, e temos nós, da
Revista Pet Plus com dicas e orientações fantásticas
também!
Qual o motivo de eu ter mencionado esses

produtos? As maiores reclamações de pet são por
barulho, sujeira e mau odor. Portanto, essas dicas
poderão lhe auxiliar a controlar e evitar essas
situações desagradáveis em seu condomínio.
Como já falei diversas vezes, e repito, o bom-senso é
nosso maior aliado, tenha sempre em mente que o
viver bem começa em mim. Então, se receber uma
reclamação de um vizinho sobre seu pet, não
discuta, primeiramente avalie, consulte outros
vizinhos para ver se o assunto procede, converse
com seu síndico e membros do conselho mostrando
que está disposto a chegar a um bom termo.
Eu sei que falar mal de nossos pets não é nada
agradável. Mas, nem todos gostam de animais, e
não são obrigados a gostar de nossas fofuras. Tendo
isso em mente, lhe ajudará a contornar diversas
situações que poderiam ter um ﬁnal não tão feliz.
Vou relatar um fato que nos recorreram neste início
de ano, um morador de um condomínio solicitou
que proibissem animais, por essa pessoa estar
cansada dos constantes latidos dos cães. Segundo
ela, os latidos são incessantes e diários. Diante disso,
entrou com o pedido para que fossem proibidos
animais naquele condomínio.
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Ainda bem que os membros daquele condomínio
têm e usam o bom-senso, explicando ao morador
que não se pode proibir a permanência de animais
de companhia nos condomínios, sendo resguardado
por nossa Lei Maior, a Constituição Federal em seu
Art. 5º, XXII e Art. 170, II, desta forma é nula qualquer
tentativa de impedir a permanência de animais em
sua unidade, independente do porte e da
quantidade.
O condomínio também não pode proibir a entrada
visitantes com animais. Caso isso ocorra, infringirá o
Art. 146 do Decreto-lei Nº 2.848/40. Em ambos os
casos, cabem indenização por constrangimento
ilegal.
Embora tenhamos a permissão de ter quais e
quantos animais desejarmos, cabe a nós a obrigação
de zelar por sua saúde, higiene e bem-estar. De quê
adianta ter um monte de animais se não é capaz de
cuidar nem de si, não é verdade?
O descumprimento dessa premissa também pode
trazer consequências ao tutor, infringido o Art. 32 da
Lei Nº9.605/98 e art. 3º, II do Decreto Nº24.645/34,
conﬁgurando maus-tratos ao animal.
Sabe aquele negócio de não recolher os dejetos de
seu pet? Não fazê-lo ocorre na infração do Art. 10 da
Lei Nº 4.591/64 e Art.1.336, IV da Lei Nº 10.406/02,
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denotando em atendado à saúde dos demais.
Lembra dos barulhos incessantes? Tais como latidos,
miados ou grunhidos excessivos, também podem
lhe trazer consequências jurídicas, ao infringir o Art.
42, IV do Decreto-Lei Nº 3.688/41 e ainda pode
conﬁgurar também maus-tratos conforme o Art. 32
da Lei Nº9.605/98 e art. 3º, I do Decreto Nº24.645/34.
Quer mais uma? Então, vai essa daqui, sabe aquele
barulho de unhas de seu pet batendo no piso? Esse
ruído pode até resultar na prisão do tutor por
perturbar o sossego dos outros, Art. 42, IV do
Decreto-Lei Nº 3.688/41.
Diante disso, cabe a nós prestarmos mais atenção
em nossos pets e evitarmos que eles sejam alvos de
reclamações ou perturbação alheia. Aﬁnal, quem
gosta de ﬁcar o dia todo ouvindo latidos,
choramingo, arranhões em portas, paredes e
janelas?
Como mencionei antes, o viver bem começa em
mim, e para isso, cabe a cada um de nós fazermos a
nossa parte e zelarmos por nossos pets com a
máxima atenção, carinho e cuidados, uma vez, que
fomos nós que permitimos que eles ﬁzessem parte
de nossa vida. Portanto, toda a responsabilidade é
nossa, e a alegria de tê-los conosco também!
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Buscando as
temidas formigas na ﬂoresta
Por Richard Rasmussen
Foto: Marcio Lisa / Txai Studios
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E

nﬁm, chega de diversão, vamos ao que
interessa. É hora da formiga e, para tanto, a
primeira coisa que tenho de buscar é a atriz
principal: a tocandira, uma das formigas mais
temidas da Amazônia. Aqui vale a pena requentar
uma sopa. Nestes últimos dez anos de televisão fui
entrevistado por diversas vezes e uma pergunta
sempre se repetiu: “Qual o bicho que você tem mais
medo na ﬂoresta?”. Eu, com tranquilidade e
experiência, sempre respondi: “Os insetos”. As
pessoas sempre ﬁcaram perplexas com esta minha
resposta: “Com onças, jacarés, serpentes e outros
animais tão temidos, o Richard tem medo de
insetos?”. Explico.
A grande maioria dos acidentes envolvendo o ser
humano numa ﬂoresta não ocorre com onças,
jacarés, sucuris ou outros grandes animais. Eles
ocorrem com plantas, formigas, abelhas, vespas e
lagartas de fogo. Fato. Mais de uma vez levei
pessoas com pouca prática em mato e nenhuma
delas sofreu qualquer tipo de acidente envolvendo
grandes animais. Porém, todas tiveram a chance de
serem picadas ou espetadas por plantas e insetos.
Saí com um pequeno grupo de Saterés para buscar
as formigas que vivem em pequenas colônias nos
pés de algumas árvores. Os nossos anﬁtriões detêm
uma impressionante capacidade de descobrir
ninhos no tocandira na ﬂoresta. Os ninhos são
praticamente imperceptíveis ao primeiro olhar. Não
são somente de terra como os das saúvas. São
apenas um ligeiro amontoar de folhas no pé de uma
árvore, no meio das raízes. Ao aproximar-se de um
ninho, basta soprar o local e, em segundos, as
ferozes formigas, com cerca de dois centímetros e
meio, disparam em direção à superfície para

defender o ninho.
Repito, basta apenas um sopro de ar. Elas saem
furiosas e são capturadas uma a uma, usando um
bastão ﬁno com um lápis, mas com cerca de 50
centímetros de comprimento. Assim que sobem no
bastão são colocadas dentro de um bambu oco com
uma rolha chamado de tum-tum (barulho que o
bambu faz ao bater no chão impedindo as formigas
de fugirem). Após visitarmos cerca de dez ninhos,
tínhamos formigas suﬁcientes para retornar a
aldeia. Toda essa retirada é precedida de preces e
pedidos de autorização. Meu primeiro contato
desta visita acontece quando retiro uma destas
formigas com o bastão, apenas fazendo-a subir no
mesmo. Enquanto ela caminha nervosamente em
um lado do bastão, esfrego minha mão no outro
lado, deixando meu cheiro. Depois que a formiga
chega a extremidade do bastão, ela volta
caminhando para o outro lado, deixando meu
cheiro. Depois que a formiga chega a extremidade
do bastão, ela volta caminhando para o outro, e
assim que deixei meu cheiro, ela imediatamente
para e começa a ferroar desesperadamente o local
na madeira. Dessa forma posso ver e mostrar
claramente para as câmeras o ferrão que entra e sai
de seu abdome, enquanto ela se curva agarrando o
bastão com as mandíbulas, ﬁrmando-se, e, em
seguida, se curva, ferrando seguidamente o local.
Ao contrário das abelhas que morrem ao ferroar –
pois perdem parte de seu intestino e a bolsa de
veneno anexado ao ferrão que ﬁxa-se na ameaça – a
tocandira vai ferroar até a hora de ser morta ou
desistir por conta própria.

goo.gl/TBDwu6
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Não sou o vilão!
Por Wilson Salce
Foto: Wilson Salce
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N

o dia 14 de dezembro de 2019, uma
operação conjunta da Polícia Civil do Paraná
e da Polícia Paulistana, culminou na prisão
de 41 pessoas envolvidas na rinha de cães que
aconteceu na cidade de Mairiporã/SP.
Segundo as informações da polícia, este evento
bárbaro, de extrema crueldade e imbecilidade
humana, teve início no dia 12/12 e seu término seria
dia 19/12. No entanto, 40 participantes foram
liberados para responder o processo em liberdade,
segundo o magistrado, estes foram liberados em
razão dos fatos não serem graves a ponto de
justiﬁcar a decretação da prisão preventiva. O
mesmo magistrado relatou que constava que os
cães que ali estavam eram colocados para brigar até
a morte, e os atos atribuídos aos autuados são
repugnantes, declarou na ocasião o Juiz Andre Luiz
da Silva da Cunha ao Uol Notícias.

Diante de todo esse cenário cruel encontramos uma
luz no ﬁm do túnel, tivemos a oportunidade de
conhecer o Projeto Pit's Ales, criado pelo protetor
independente Alessandro Desco, que faz um
trabalho magníﬁco que busca oferecer tratamento,
castração, socialização, proporcionar boas adoções,
aos resgatados vítimas de maus-tratos e do
abandono.
Em nossa visita ao Projeto Pit's Ales além de
conhecer um pouco mais desse trabalho tão difícil,
mas da forma que é feito pelo Alessandro Desco, até
parece fácil! No entanto, sabemos das diﬁculdades,
dos riscos e da reponsabilidade assumida a partir do
momento em que se resgata um animal. E nesse dia,
tivemos a oportunidade de interagir com 2 dos cães
que estavam na rinha de Mairiporã, o Bob, que era o
mais cotado para ser o campeão daquele fatídico
evento e a Bambina, que competia em outra
categoria.
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Estes foram privilegiados por serem primários,
terem residência ﬁxa e demais brechas que existem
em nossas leis que permitem tais regalias aos seus
infratores. A lei contra maus-tratos aos animais já
existe, contudo, as situações acima vistas, ainda
prevalecem.
Segundo o site do Uol Notícias, somente Djoy
Paxiuba Oliveira Lucena Rodrigues, continua detido
sob suspeita de organizar o evento e alugar o local
para sua realização. Todos os envolvidos serão
indiciados por associação criminosa, maus-tratos a
animais, jogo de azar e resistência à prisão, já que
tentaram agredir os policiais no momento da
abordagem. O inquérito está em andamento na
Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Paraná.
No momento da abordagem policial foram
resgatados 19 cães da raça pit-bull com vida, todos
em estado deplorável, muito machucados, fêmeas
prenhas extremamente debilitadas, assim como,
foram encontrados animais mortos e até carcaça
assada de um cão que foi supostamente servida aos
participantes da rinha. Dentre os animais mortos,
havia carcaças que foram servidas como alimento
aos outros cães.
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Alessandro Desco e Bob - resgatado da rinha
pg 49

Pet News

Arquivo Pessoal

crueldade, para se ter uma ideia, eles jogam o cão em
uma buraco, parecido com um
poço, onde
ele não
Reprodução
da Internet
tenha oportunidade de fuga, o deixam sem comida e
só lhe dão água por 10 dias, então, jogam um animal
vivo que capturam nas ruas, para que este animal
que está enclausurado o abata e o coma.

Flávia Salce

Depois desse processo, eles agridem
constantemente o cão, são diversas surras ao dia, ao
ponto desse animal ter medo do humano e são
criados para não ter qualquer interação com outro
animal, atingindo o extremo deste cão não suportar
a presença de outro animal.

Wilson Salce e Bob - resgatado da rinha

Qual a visão que vem em sua mente, quando falamos
em cães de rinha? A imagem de animais ferozes?
Animais violentos? Animais que não suportam o
convívio humano? Tenho a feliz notícia de dizer que
você está totalmente enganado! Acredite, tanto a
Bambina, quanto o Bob, nunca tinham nos visto e
nos receberam com muito carinho, pudemos brincar
com eles como se fôssemos amigos de longa data.
Quem me conhece sabe que amo brincar com cães, e
não perdi a oportunidade de fazer o Bob pegar o
petisco em minha boca. Ficamos um longo período
interagindo e nos divertindo com eles. Tudo isso é
fruto do trabalho de uma pessoa que abrigou 11 dos
19 cães daquela rinha. E todos os que foram
resgatados pelo Alessandro, encontram-se em
ótimo estado de saúde e estão sendo sociabilizados.
Um fato curioso que o Alessandro nos contou, é que
os cães de rinha são criados à base de muita
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Veja que não há limites para essa barbárie, eles
raspam o pelo do corpo dos cães, deixando apenas a
cabeça e patas com pelos, nas partes raspadas é
aplicado um creme, parecido com o usado por
lutadores para que os golpes escorreguem, e na
cabeça e patas não se aplica nada, fazendo com
essas áreas sejam a de maior dano e possibilidade de
um cão matar o outro durante a luta.
Tudo é assistido a base de muita bebida alcóolica e
altas apostas, com valores estimados em mais de R$
100mil dependendo da categoria do cão. E não se
espante ao ver médicos veterinários nesses eventos
esdrúxulos, eles estão ali, não pelo bem dos animais,
mas sim, para mantê-los vivos para a próxima luta.
Aﬁnal, os cães de rinha tem alto valor agregado.
Lembra do que falei acima, que os cães de rinha não
toleram outros cães? Lembra também da luz no ﬁm
do túnel? Então, o trabalho realizado pelo
Alessandro Desco e sua equipe, é tão maravilhoso,
que em um pouco mais de 1 mês de trabalho com
esses cães, nós presenciamos a Bambina e o Bob
interagindo pelas grades da baia, sem qualquer
agressão, a Bambina até abanava seu rabinho
enquanto se cheiravam.
Tudo isso nos faz ter a certeza de que não existe
animal ruim, e sim, péssimos tutores! Contudo, com
amor e dedicação esses animais podem aprender o
que é o amor e aprender a amar.
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Conheça um pouco mais do trabalho da Pit's Ales,
nessa conversa que tivemos.
Como surgiu a Pit's Ales?
Sempre ﬁquei indignado da forma que os pit-bulls
eram tratados, sendo marginalizados e até
maltratados. Nosso primeiro resgate foi há 10 anos,
nunca tínhamos resgatado um pit-bull e nosso
primeiro resgate foi o Spyke, eu e minha esposa não
tínhamos experiência alguma nesse tipo de ação, e um
senhor depois de nos ver oferecendo salsicha para ele,
nos perguntou se queríamos pegá-lo, dissemos que
sim, e ele o pegou no colo e o colou em nosso carro.
Fiquei espantado, ele não ofereceu nenhuma
resistência.
Qual resgate que mais te marcou?
O do Guerreiro. Fomos atender um chamado de um
pit-bull com bicheira e chegamos lá nos deparamos
com um pit-bull com o corpo todo amarrado num
arame farpado, havia uma madeira introduzida em
seu reto, ele estava num estado deplorável. Peguei um
alicate e comecei a cortar os arames, removi a madeira
e o levei ao veterinário, após todo o tratamento acabei
ﬁcando com ele, que viveu conosco por 9 anos, vindo a
falecer no ano passado. Esse foi o cão mais dócil e
amável que tive até hoje.

Olha Wilson, eles são ótimos animais de companhia e
amam crianças. Eles são cães de companhia e não de
guarda, se você for o tipo de pessoa que passa o dia no
sofá, ele fará a mesma coisa, se você for ativo ele
também será, ou seja, ele se adapta ao seu ritmo de
vida. Também se dão bem com outros cães, como no
caso do Guerreiro que conviveu até seu último dia de
vida com nosso SRD, o Caco, que ainda está conosco.
Eles são ideais para apartamento, acredite! Eles não
são de latir, são extremamente comportados,
aprendem facilmente os comandos, incluindo os
números 1 e 2, então eu digo, que os pit-bulls são
ótimos cães para uma família. O problema é que
infelizmente ocorrem casos isolados, que não são pitbulls, são cães de raça indeﬁnida, que acabam por
vezes sejam defendendo seu território, ou por outra
razão, chegaram atacar humanos, e vemos nas
manchetes, pit-bull ataca criança, e quando vamos
ver, não foi um pit-bull e sim um cão de outra raça, ou
melhor sem raça deﬁnida. Nosso maior trabalho é
mostrar que os pit-bulls não são os vilões pintados por
quem não os conhece. Os cães de rinha que estão
comigo são prova disso.

Um cão que sofreu uma tortura com essa não se
torna agressivo?

Wilson Salce

Te aﬁrmo que não, diferente dos humanos, os cães não
guardam mágoa ou criam ódio, se eles receberem
amor e carinho, eles igualmente te darão amor e
carinho. Veja o caso dos cães da rinha que estão
conosco, estão sendo sociabilizados e são
extremamente dóceis com os humanos. Por cautela,
eles serão disponibilizados para adoção a uma família
que não tenha outros cães, a ﬁm de evitar riscos aos
animais. Tudo isso denota o amor e cuidado que temos
com eles.
Qual a sua visão dos pit-bulls?
Alessandro Desco e Bambina - resgatada da rinha
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como os Guardiões da Galáxia, na cena em que estão
em Lugar Nenhum. Como combater isso?
Veja Wilson, infelizmente a rinha é uma das barbáries
que permanecem, tem rinha de galos, de canários, de
vira-latas, enﬁm, de tudo que é animal, para saciar a
ignorância humana, e as apostas são altas nesses
negócios. A única forma de combatermos é com
denúncia, comunique as autoridades se ﬁcar sabendo
de animais alojados para esse ﬁm, se souber da data e
local que irá ocorrer. A outra forma é a educação,
temos que instruir as crianças e os jovens que isso não
é diversão, é crueldade.
Trabalhos como os que conhecemos hoje, nos dão
esperança de nem tudo está perdido, temos ainda
um longo trajeto, mas com educação, carinho e
amor, podemos mudar a vida dos cães que se
encontram em situação de maus-tratos.
Necessitamos que as leis sejam cumpridas, que
sejam extirpadas as brechas e que os infratores
cumpram a pena em sua totalidade. Mas cabe a nós
também, educar essa geração para que não cometa
os enganos do passado. Eu acredito na educação e
que uma criança pode mudar uma família.

Blenda - resgatada da rinha
Foto tirada no momento de atendimento veterinário.
Os
pontos escuros
em seu focinho, são cicatrizes de
Reprodução
da Internet
brigas ocasionadas em rinhas anteriores.

Como você ﬁcou sabendo da rinha de Mairiporã?
Através do Deputado Delegado Bruno Lima, que
estava acompanhando a polícia do Paraná, que me
avisou do local e fomos para lá, ao chegarmos nos
deparamos com um cenário terrível, haviam cães
mortos, cão servido como churrasco, 19 cães muito
feridos e ﬁcamos com 11, havia uma cadela prenha que
veio conosco. Dos que trouxemos, graças a Deus não
morreu nenhum. Logo estarão disponíveis para
adoção.

Essa conversa com o Alessandro, fortaleceu ainda
mais o desejo de levar a educação e a informação a
todos, nos ajude nessa batalha, vamos disseminar o
amor a todos os viventes, aﬁnal, aprendi com a
presidente de uma ONG internacional, que a causa
animal é a do amor, e se não estivermos com esse
sentimento, estamos na causa errada.
Quer ajudar quem faz o bem?
Acesse o site h p://pitsales.blogspot.com.br, ou pelo
Instagram @pitsales99 ou pelo Facebook
@AlesPitBullsTeam , contribuir em uma boa causa é
muito bom, contribuir com quem faz o bem e mostra
os resultados é melhor ainda!
Toda ajuda é bem-vinda!

Infelizmente a rinha é disseminada até em ﬁlmes,
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Atendimento domiciliar em Curitiba e região metropolitana
. Consulta Clínico Geral
. Vacinas
. Castração
. Profilaxia dentária
. Consultorias e treinamentos para
tutores e funcionários de Pet Shop

https://petsworldblog.wixsite.com/bemestaranimal
blog.petsworld@gmail.com

@blogpetsworld

@grupoagape

Fagner de Moraes de Oliveira
Médico Veterinário

Aquarismo
Água doce

Peixinho dourado

Por Marcio Castilho Lopes - Aquarioﬁlista
Foto: Reprodução da Internet

Aquarismo
Água doce

A

migo, na primeira edição desse ano
abordaremos os queridos kinguios. Você
sabia que tudo começou há mais de 2000
anos na China? Isso mesmo, uma carpa selvagem de
cor vermelha e ela era bem bravinha, contudo,
através de processos de seleção de diversas
espécies fomos chegando nos queridos, dóceis,
inofensivos e amados kinguios ornamentais que
temos em nossos aquários hoje.
Contamos com várias cores e espécies que fascinam
os aquaristas.
Os kinguios por muito tempo no mundo do
aquarismo foram mal interpretados, muitos os
deixavam isolados em simples aquários redondos
pequenos, sem ﬁltragem, sem equipamentos para
oxigenação e com isso aumentando a necessidade
de intervenções pelo aquarista, pois esses peixinhos
são muito comilões e consequentemente bem
sujões. E já que tocamos nisso, vamos falar um
pouquinho mais e com mais profundidade sobre
alimentação e digestão deles.

qualidade da água e seus parâmetros são bemvindos para qualquer peixe, mas com os kinguios,
esse cuidado se torna ainda maior. É comum os
aquaristas quererem misturar outros tipos de peixes
, mas recomendamos que seja um aquário só de
kinguios, com pH de 7,2 a 7,5 , e pela temperatura (
eles gostam de aguas mais frias, mesmo os nossos
no Brasil estarem adaptados ao nosso clima) e claro
por serem lentos e dóceis com suas caudas longas
podem ﬁcar vulneráveis ao ataque de outros peixes.
Se gostou da ideia de ter esses lindos peixes em seu
aquário, procure uma loja de sua conﬁança,
converse bem, exponha suas dúvidas e um pouco do
que aprendeu nessa edição para poder adquirir um
lindo aquário de kinguios.
Até a próxima!

Ao ingerir os alimentos, os mesmos vão do esôfago
rapidamente para o intestino, ou seja, os kinguios
não possuem estomago, com isso rapidamente os
alimentos saem de seu organismo, portanto,
garantir alimentos de qualidade é de extrema
importância para que os nutrientes estejam
presentes, contudo, não é só na questão da
qualidade de nutrientes que devemos nos atentar. É
muito importante dar preferência para rações que
afundam, pois assim ao ingeri-las diminuem riscos de
entrada excessiva de ar no trato digestório do
kinguio podendo levar a um quadro de inﬂamação
da bexiga natatória, por isso, muitos aquaristas
relatam casos dos peixes terem diﬁculdade para
nadar, ﬂutuação prejudicada, o peixinho ﬁca de
barriga para baixo ou nado bem irregular para
laterais.
Cuidados como alternância e excesso de rações,
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O BRINQUEDO IDEAL PARA SEU PET ESTÁ AQUI!

ACESSE NOSSO SITE E CONFIRA
WWW.PETPALUCHE.COM.BR
@petpaluche

Aquarismo
Marinho

Nano Marinho

Por Marcio Castilho Lopes - Aquarioﬁlista
Foto: Suite 112 Visualhunt.com

Aquarismo
Marinho

O

lá amigo, estou aqui novamente abordando
um tema que vai te interessar muito. Aﬁnal,
muitos sonham em ter um aquário marinho
e seja por falta de espaço, por questões de
investimento, não conseguem adquirir um grande,
mas as notícias são boas!
Já faz um bom tempo que os adeptos de Nano
Marinhos, como são chamados, vem ganhando
força, aliás a procura é tanta que os fabricantes vêm
se dedicando em criar skimmers, luminárias, ﬁltros
biológicos e até mesmo aquários pequenos já com
sump, dentre outros itens para os naninhos.
Em nossa loja os adeptos não param de aumentar e o
mais importante, aqueles que iniciaram há alguns
meses ou anos, estão apresentando tanto sucesso
que nos deixam muito satisfeitos ao quebrarem o
mito de que aquário marinho pequeno é
extremamente difícil.

ou não de skimmer, iluminação etc., toda essa
dedicação de conteúdo para você, foi pensando
num todo, desde um aquário pequenino até
enormes aquários públicos.
No atual mundo do aquarismo é colocado que
aquário nano vai até 100 litros de água, contudo
muitos aquaristas em todo o mundo com o sucesso
que tem conquistado já vem migrando para o que
chamamos de Pico marinho, trata-se de aquários
com impressionantes 7l, 10l, 15l.
Lembrando que independente do porte do aquário é
extremamente importante estudar, analisar e
escolher com sérios critérios os organismos que
habitarão esses aquários.
Te espero na próxima edição!

Todo aquário em si, independente do tamanho ou
tipo de água vai exigir atenção, cuidados,
manutenção. E não é o tamanho especiﬁcamente
que vai determinar isso.
Obviamente, aqueles que não fugiram das aulas de
física no ginásio vão questionar: “um volume menor
de água está sujeito a uma maior instabilidade de
parâmetros, como ﬁca Marcio? – Isso é verdade, um
aquário com menor volume de água se você não der
atenção, deixar de fazer trocas de águas no tempo
adequado, não medir parâmetros e corrigi-los,
colocar comida em excesso aos peixes, enﬁm, se não
cuidar bem do sistema, ele vai ruir. Contudo, não se
engane, esses descuidos também vão levar ao
insucesso aquários maiores, entretanto, um pouco
mais lento será esse processo e às vezes dando
tempo de salvá-lo.
Em edições anteriores falei aqui de parâmetros,
cuidados com excesso de alimentação, necessidade
Divulgação
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