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N

esta edição da Revista Pet Plus trouxemos matérias importantíssimas para você e também os principais
eventos que aconteceram no mês de fevereiro.

Estivemos no Mega Grooming Show Congress que é um dos eventos mais esperados do ano, nesta edição houve
uma reformulação de seu formato, e com apresentações de 4 Groomers internacionais, e um deles é uma
surpresa, um brasileiro que é referência nos Estados Unidos, sendo uns dos mais respeitados do mundo, olha
nosso Brasil sendo representado por um rapaz que tem uma história de vida fabulosa.
Teve também o encontro de pet inﬂuencers com desﬁle de Carnaval da TKS DOG e muito mais! Aproveito aqui
par corrigir um erro da edição passada, 20, na coluna Pet Mix o texto é de autoria da M.V. Beatriz Maccari.
Boa leitura!
Wilson Salce
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Destaque do Mês

Sigam-na nas redes sociais @indyvalentina.jrt

S

ou Indy Valentina nasci em 21/10/2017, moro
em Joinville-SC. Cheguei na casa dos meus
papais humanos com 45 dias. Era uma bolinha
de pelos, gordinha e redondinha, mas já me achava
muito valente, rosnava e latia pra todo mundo, me
achava a dona do pedaço, fui crescendo e agora
deﬁnitivamente sou a dona do pedaço, agora eu
acho que sou uma leoa, tenho coragem de enfrentar
todos os animais, principalmente os de porte
grande, mas o chato de tudo isso é que meus pais
não me deixam partir pra cima deles, por eu ser
muito valente que se deu a origem ao meu segundo
nome Valentina. A princípio só me chamavam de
Indy.
Na minha vida de ﬁlhote eu já aprontei algumas em
casa, mas quem nunca aprontou? Depois que ﬁquei

adulta aprendi a me comportar e não estrago mais
nada, só os meus brinquedos, mas esses estão
liberados para eu destruir.
Não posso ouvir a palavra passeio, já saio correndo e
latindo procurando a minha guia. Adoro passear no
parcão, porque lá encontro muitos aumigos para
brincar e correr. Amo ir para praia e ﬁcar latindo para
os pombos e correr atrás dos passarinhos que tem
lá.
Sou a mascote do Grupo Jacks Russel de Curitiba,
ﬁco sempre ansiosa pelos encontros, brinco muito
com meus aumigos.
Meus papais falam que sou a alegria da casa e eu
claro retribuo com muitas brincadeiras e muitos
lambeijos.
Texto e fotos: Mari Pasquali
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Mais 3 comportamentos para observar

Por: Cleber Santos
Foto: Reprodução da Internet

Comportamento

D

ando continuidade na matéria anterior,
relatei mais algumas atitudes incomuns que
podem servir de alerta para algum possível
problema com o cãozinho, uma vez que, os animais
podem apresentar muitos sinais de que não estão
bem, e é muito importante que os tutores
identiﬁquem isso o quanto antes e busquem a ajuda
de um especialista..
Veja esses exemplos:
Respiração ofegante - mesmo quando parado
Embora na maioria das vezes não indique um
problema de saúde sério, a respiração ofegante de
um cachorro deve ser considerada um sinal de alerta
para os tutores. Isso porque, em estado normal, o
cão ﬁca ofegante para manter a temperatura
adequada do corpo. Porém, quando isso acontece
em excesso, sem um motivo aparente, pode ser
indício de doenças.
Existem casos em que o animal está com problemas
respiratórios graves, obesidade ou até mesmo
excesso de calor em dias quentes. É preciso manter
a atenção.
Alterações de peso
Muitos acreditam que o cachorro só vai perder peso
quando, por algum motivo, para de sentir fome e
comer. Porém, existem casos em que o animal come
a quantidade de alimento recomendada para o seu

peso e, mesmo assim, emagrece de forma
repentina.
Por isso, eu repito que é preciso ﬁcar atento a todos
os passos de nossos animais. Eles podem mostrar
diferentes alertas de que precisam de ajuda.
Emagrecer, ainda que comendo na quantidade e
horários certos, não é normal e deve ser observado.
Na contramão disso, se o animal está engordando
rapidamente, também não é bom sinal. A obesidade
em cães é um dos maiores problemas que vêm
acometendo os cães nos últimos anos. É importante
que os tutores estejam atentos e levem-nos a um
veterinário, que nesses casos, indicará o melhor
tratamento para resolver o problema.
Sede em excesso
Todo animal deve beber água, isso é extremamente
importante para a saúde dele, aﬁnal, já se sabe que a
desidratação prejudica a saúde do animal. Quando o
cãozinho está bebendo muita água, pode ser sinal
de algum problema mais sério.
É normal se hidratar mais quando está calor ou
quando se pratica exercícios, por exemplo. Mas, se a
ingestão de água aparecer sem nenhuma causa
aparente, é preciso procurar um especialista, pois
pode ser sinal de doenças renais ou diabetes, por
exemplo.
O quanto mais cedo o problema for identiﬁcado,
mais assertivo será o tratamento.

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

Pode raspar a pelagem?
Por: Fábio Martins
Foto: Reprodução Internet

Best Groom

E

m nosso dia a dia em uma pet shop sabemos
que a nossa realidade é a tosa comercial “a
chamada tosa do cliente” onde ele já chega
com uma ideia ﬁxa de tosa e na maioria das vezes,
totalmente fora do padrão e que pode ser
prejudicial ao pet!
Infelizmente, a frase mais ouvida dentro de uma pet
shop é: “temos que agradar o cliente” e na maioria
das vezes acaba-se fazendo tudo que ele pede,
mesmo que o tosador tenha consciência de que não
seja a melhor opção de tosa para o animal.
Mas será que esse cliente foi alertado por um
proﬁssional, sobre os riscos que seu pet será
submetido ao fazer um procedimento de tosa
errado? Será que todos os proﬁssionais que se
trabalham em centros estéticos pet, estão
preparados para orientar os clientes, alertando que
uma tosa errada poderá causar danos à saúde do
pet?
Vale lembrar que os pelos dos animais, servem como
isolante térmico, tanto para protegê-lo dos raios
solares, quanto para aquecê-los nos dias mais frios.
No caso dos cães, tosá-los é uma necessidade que
vai além da estética, fazendo parte da higiene. Mas é
preciso tomar muito cuidado ao realizar uma tosa,
principalmente no verão, onde se pede para tosá-los
bem curtinhos. Todos os dias nos deparamos com
essas situações dentro das pet shops, e na maioria
das vezes falta a orientação correta pelo proﬁssional
ao cliente. Geralmente o cliente não sabe que ao
raspar um pet, fará com que o animalzinho sinta
mais calor, ﬁcando com sua pele totalmente

desprotegida.
No inverno, os cães tendem a produzir uma
quantidade maior de subpelos para ter maior
proteção térmica. Em outras estações, por exemplo,
no verão, o pet irá começar a perder esse subpelo.
Esse ciclo é um processo natural e nada mais é do
que a troca e manutenção de calor. Portanto, não se
alarme caso isso esteja ocorrendo com seu pet, e se
tiver pelagem longa, como por exemplo um shihtzu, ou maltês, existem outras formas de amenizar a
queda dessa pelagem de forma correta e segura ao
seu animalzinho.
Você poderá solicitar ao seu tosador de conﬁança a
remoção de subpelos, que irá atender a sua
expectativa manterá o pet no padrão de tosa
correto. Outra ação que irá lhe auxiliar na
manutenção da pelagem de seu pet e eliminação de
subpelos e células mortas é a escovação diária de
seu animalzinho, isso fará com que os pelos caídos e
espalhados pela casa diminua consideravelmente,
mantendo os pelos sadios e livres de embaraços ou
embolos, como já falamos na edição anterior.
Conclusão rápida:
O cachorro raspado, é o grande alvo para as doenças
de pele, problemas com excesso de calor ou frio,
picadas de insetos, pulgas e carrapatos. Na dúvida,
consulte sempre um proﬁssional formado e
capacitado para lhe orientar na manutenção ideal da
pelagem de seu pet, buscar soluções na Internet só
vão te causar mais problemas!

Fábio Martins
Atendimento Domiciliar

11- 98477-0614
@martins37fabio
Edição 21
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Pet Mix

Serpente, um ótimo pet
Por : M.V. Eduardo Peres Manzo
RT: M.V. Msc. Erica Couto
Foto: Reprodução da Internet

Pet Mix

S

erpentes são répteis extremamente
adaptáveis a basicamente qualquer condição
climática ou intervenções humanas ao meio
ambiente. São distribuídas por praticamente todo o
globo (com exceção das regiões polares). É o
segundo grupo de répteis mais numerosos (em
biodiversidade) tendo nos últimos levantamentos
aproximadamente 3.708 espécies distribuídas em
diversas famílias.
Atualmente são animais muito valorizados no
mercado de “pets não convencionais” devido à
facilidade de manutenção da maioria das espécies.
Seu manejo exige pouco espaço (proporcional à
espécie escolhida) e poucos equipamentos para
garantir uma boa qualidade de vida.

Paulo.
O terrário em geral é simples para grande maioria
das espécies. A decoração está mais relacionada ao
gosto do tutor de que a real necessidade das
serpentes. Basta ter uma região aquecida, uma
fonte de água fresca e uma toca para o animal se
abrigar. Para serpentes não é necessário utilizar
lâmpadas especiais, tendo apenas a necessidade do
controle de iluminação simulando dia e noite, para o
animal se manter saudável e com seu relógio
biológico equilibrado. Algumas exceções devem
ser lembradas, como animais de hábitos arborícolas
(vivem em arvores) ou animais semiaquáticos que
exigem algumas alterações em seu ambiente e não
são recomendados para iniciantes.

Antes de adquirir animais não convencionais é de
extrema importância conhecer algumas coisas com
objetivo de garantir as melhores condições para seu
novo companheiro, entre elas, estão as
características básicas de alimentação. Serpentes
são animais exclusivamente carnívoros e
predadores, ou seja, sua alimentação deve ser feita
utilizando presas (preferencialmente abatidas
visando o bem-estar das presas utilizadas) por toda
sua vida. Este é o ponto principal na escolha destes
animais. Este comportamento alimentar pode gerar
desaprovação pelas pessoas no convívio do novo
tutor, já que não existem opções para substituição
na alimentação destes animais.
A rotina alimentar vai depender da espécie mantida
e da fase de vida que o animal se encontra, podendo
variar de uma vez na semana até grandes intervalos
de meses entre as alimentações. Vale lembrar que a
manutenção da higiene é fundamental, porém bem
simples para estes animais. As presas mais comuns
utilizadas são pequenos roedores abatidos e
congelados que atualmente são fáceis de encontrar
principalmente em grandes centros como São

Arquivo Pessoal
M.V. Eduardo Peres Manzo
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Pet Mix

O aquecimento pode ser feito de várias maneiras,
entre elas: lâmpadas, placas ou pedras aquecidas.
Dividimos o terrário em duas zonas: quente e fria,
assim o animal consegue regular sua temperatura
corpórea para o que precisa e viver bem e saudável.
Serpentes são animais ectotérmicos, ou seja, não
conseguem produzir seu próprio calor, portanto, o
aquecimento deve ser bem equilibrado e de acordo
com a necessidade do animal, de uma maneira bem
resumida: zona quente deve ser mantida em torno
de 35⁰C e a zona fria em torno de 25⁰C.

“pets” que exigem documentação especial para sua
posse. Estes documentos são emitidos por
criadores credenciados e são fornecidos no
momento da aquisição, ou seja, não existe a
possibilidade de “documentar” um animal
adquirido de criadores duvidosos.
De forma geral as serpentes são ótimos “pets” para
pessoas que não possuem muito tempo para o
manejo dos animais convencionais, possuem
algumas características exclusivas e fascinantes, o
que acha de ter uma amiga com escamas em casa?

A água sempre deve ser fresca e ﬁltrada, substituída
diariamente e oferecida em um pote amplo para o
animal, este pote deve se encontrar na região fria do
terrário com o objetivo de manter a temperatura
agradável para seu consumo. Algumas serpentes
gostam de entrar nos potes de água. Para estes
animais, vale investir em um pote maior para o
conforto do animal (aproximadamente o tamanho
do animal enrolado deve bastar).
Outro ponto importante é a manutenção da
umidade e ventilação dentro do terrário, este
parâmetro pode variar bastante entre as diferentes
espécies e cabe ao tutor pesquisar para garantir o
equilíbrio, porém para grande maioria é o suﬁciente
borrifar água 2 ou 3 vezes na semana, usando
borrifadores simples dedicados para jardinagem.
Atualmente várias espécies foram liberadas pelo
órgão competente, o IBAMA, para manutenção
como animais de estimação. Vale lembrar a
importância de garantir a procedência destes novos
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Pet Tour

Um encontrão!
Por: Flávia Salce
Foto: Wilson Salce

Pet Tour

Wilson Salce

Katia Otero - TKS DOG

Esse evento maravilhoso aconteceu no Golden
Square Shopping, no Espaço Pet do Piso 1, em um
clima de muita harmonia e alegria, onde os amigos
se reencontraram e se divertiram a tarde inteira.
Além da diversão, todos que participaram e que
visitaram o evento contribuíram com 1kg de
alimento que foram doados para o Rancho dos
Peludos.

Wilson Salce

Pausa na cãominhada para foto

Wilson Salce

N

o dia 15 de fevereiro tivemos a 2ª edição de
Encontro de Dogs Inﬂuencers com direito a
marchinhas de carnaval, foram em torno de
30 famílias que desﬁlaram com seus peludinhos na
passarela com muito estilo e charme.

Wilson Salce

Slash chiuauhua
Edição 21

Teve até porquinhos-da-ínida desﬁlando
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Pet Tour

contou com a apoio de empresas parceiras como
Laboratório Mundo Animal, Zooz Pets, Furacão Pet,
Nats, Vetplace e Secadores Plenitude.

Wilson Salce

Pink com sua mamãe na passarela

Tudo bem planejado e executado com muito muito
amor e carinho pelo papai Marcelo e a mamãe
Denise de nossas amigas da @cachorrada_feliz, a
Victoria e a Mel. A Katia Otero da THANKS DOG,
@tksdog, que levou seus looks maravilhosos dando
um brilho e muito charme na passarela. O evento

Wilson Salce

Dando uma voltinha no shopping

Flávia Salce

Na passarela tivemos, doguinhos, gatinha e
porquinhos da índia, os looks da @tksdog, como
sempre, arrasando na passarela em pura sintonia de
cores e combinações entre os pets e seus tutores,
que deram um encanto especial naquela tarde.
Foi uma honra ter participado desse evento, em um
estilo ﬂorido, desﬁlei com o Billy, minha bolsa
combinava com a mochilinha e a bandana dele,
estava vestindo uma blusa super charmosa na cor
dourada, minha bolsa era ﬂorida que combinava
com a gargantilha e uma tiara que tinha uma cartola
bem elegante.
Se é uma grife que tem muita originalidade na
criação em pura sintonia e amor com a família e seu
pet é a @tksdog... looks que combinam, pessoas
que amam!
Estamos ansiosos para o próximo encontro com
essa turminha!
Mel, Wilson Salce e Victória
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Aniversariantes do Mês

Anne Catalane - 13 de fevereiro
@annie_catalane

Amora - 11 de fevereiro
@amorapugbrasil

Lenny - 03 de fevereiro
@pug_lennyfrancisco

Truco - 25 de fevereiro
@bellaetruco

Nicky - 28 de fevereiro
@nickyjr_dach

Chanel - 23 fevereiro
@latasdoamor

Mike - 20 de fevereiro
@mikeoshihtzu

Maylon - 28 de fevereiro
@maylon_dach

Liko - 26 fevereiro
@likoekoli
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Essa eu não sabia!

Uma obra da natureza

Por Flávia Salce
faisão-dourado ou faisão-chinês (Chrysolophus pictus), é um pássaro nativo das ﬂorestas
montanhosas do oeste da China e uma pequena parte dessa população foi introduzida no Reino
Unido, na densa ﬂoresta de Breckland.

O

Reprodução Internet

A vida média dos faisões-dourados na natureza é de 5 a 6 anos, no entanto, aves em cativeiro bem cuidadas
podem viver 15 ou até 20 anos. O macho adulto pode medir até de 1m de comprimento da cabeça à cauda, sua
cauda representa dois terços do comprimento total.
É um faisão formidável, com uma crista amarelodourada com uma pitada de vermelho na ponta,
uma garupa dourada e um corpo vermelho
brilhante. A "capa" laranja escura pode ser
espalhada na tela, aparecendo como uma
ventoinha alternada em preto e laranja que cobre
todo o rosto, exceto seu olho amarelo brilhante,
com uma pupila preta.

faisão-dourado

A fêmea é muito menos vistosa, com uma
plumagem marrom mais manchada e sem brilho
semelhante à do faisão comum feminino. Ela é
mais escura e mais esbelta, com uma cauda
proporcionalmente mais longa (metade dos seus
60-80 cm de comprimento). O peito e os lados da
fêmea são amarrados com barra e marrom
escuro, e o abdômen é amarelado. Ela tem um
rosto e garganta amarelos.

Alimentam-se de grãos, folhas, insetos, larvas, minhocas,
centopeias, caracóis e aranhas. Embora eles possam voar
em rajadas curtas, eles são bastante desajeitados em voo e
passam a maior parte do tempo no chão. Sendo bastante
ágeis em fuga.
A população está em declínio devido à extração de
madeira, captura para o comércio de pássaros e caça
excessiva, segundo IUCN – Red List, esse animalzinho está
classiﬁcado como LC (Least Concern -Menor
Preocupação).
Fonte: HBW / Avibase / IUCN Red List

Edição 20

Reprodução Internet

golﬁnho-de-irrawaddy
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Saúde Animal

Pulgas, têm solução?
Por: M.V. Msc. Fagner de Moraes de Oliveira
Foto: Reprodução Internet

Saúde Animal

A Parasitose é uma doença onde um organismo
menor vive sobre ou dentro de um organismo maior
chamado de Hospedeiro e que esse organismo
menor é o único que “lucra” com essa relação. Os
tipos de parasitas mais conhecidas são os
Enteroparasitas, que são os parasitas intestinais e
os Ectoparasitas, que são parasitas externos, dentre
eles, as pulgas.
A pulga, como todo parasita, tem um ciclo de vida
que nesse caso se apresentam em 4 fases, os ovos,
as larvas, as pupas e a pulga adulta. Quando o
ambiente em que o animal vive está infestado, isso
pode ser tanto fora, como dentro da sua casa, nos
tapetes e sofás, encontraremos os parasitas de
todas fases, única fase que vemos são as pulgas
adultas que representam 5% dessa população, os
ovos representam 50%, larvas 35% e as pupas 10%.
Existem vários antipulgas no mercado e cada um
deles têm a sua indicação e eﬁciência.
Eles vêm e forma de comprimidos, ou líquido para
pingar na na nuca (pour on) e as coleiras antipulgas.
Não vou citar nomes de produtora aqui, mas uma
dica é não comprar produto sem rótulo ou
fracionado em seringas. Todo medicamento
liberado pelo ministério de agricultura e
abastecimento tem que ser vendido com bula, se
você comprar um produto sem rótulo ou bula, e seu
PET se intoxicar para quem você vai reclamar?
Qual o problema em meu PET ter pulgas?
O principal incômodo é o fato dele se coçar muito,
têm animais que chegam a se machucar de tanto
que se coçam. Alguns chegam a emagrecer, pois

Edição 21

param de comer devido a coceira. Os animais
alérgicos a picada de pulgas, também conhecida
como Dermatite Alérgica a Saliva da Pulga (DASP),
são os que mais sofrem, uma pulga é o suﬁciente
para o animal coçar o corpo todo, cair os pelos e
formar feridas realmente grandes.
Por que é tão difícil combater as pulgas?
O grande desaﬁo do combate as pulgas são os ovos,
quanto mais ovos no ambiente mais tempo vamos
levar para exterminar essa praga. Não existe
nenhum produto que destrua os ovos, sendo o
melhor tratamento é usar os antipulgas e matar as
pulgas jovens antes de se reproduzirem depositarem
novos ovos no ambiente, até chegar no momento
que não existirá mais nenhuma pulga.
Eu estou usando o anti-pulgas a meses e não vejo
melhora alguma, o que faço?
Esse problema é muito comum, para resolver
precisamos traçar uma estratégia de combate
analisando quais os pontos de recontaminação do
seu ambiente. Procure um Médico Veterinário para
te ajudar nesse combate. O problema pode ser na
forma errada do uso do antipulgas, pode ser que
você não esteja utilizando em todos os seus animais,
às vezes o foco dos ovos esteja no vizinho ou em um
gato de rua que vai toda noite ao seu telhado, e as
pulgas são transmitidas até por ratos.
As pulgas podem ser também, um sinal de que tenha
ratos na sua casa e você nem saiba.
Reprodução da Internet

N

inguém quer ver o seu pet se coçando
loucamente no tapete da sala soltando
pulgas pela casa. O combate a essa praga é
muito frustrante para os tutores. Vou abordar agora
sobre as pulgas, métodos de controle e as perguntas
mais frequentes dos tutores sobre esse tema.
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J

á pensou em transformar sua casa num ambiente que comporte diversos animais e ainda ajudar o próximo?
conhecemos uma pessoa que fez isso e tem contribuído com centenas de crianças com Autismo, Síndrome
de Down entre outros transtornos.

Eduardo Foz, vez da sua casa um lar para os seus animais e para aqueles que foram apreendidos do tráﬁco,
abandonados ou rejeitados, e carinhosamente os chama e os trata como ﬁlhos. Conheça um pouco mais do
trabalho fantástico realizado pela ZooFoz.
Edu e mantive meu sobrenome, então, surgiu a marca
ZooFoz. Hoje sou uma Ong, que proporciona
zooterapia para crianças especiais, atendemos mais
de 300 de crianças com autismo gratuitamente e
A minha ligação com eles é muito mais forte do que
realizamos educação
qualquer coisa, desde pequeno
ambiental para as crianças.
o amor por eles veio quando eu
Isso é resultado como disse, do
nasci. Brinco que meu primeiro
exemplo que vem de casa, dos
bichinho foi uma bactéria de
meus pais. Tenho 4 pilares que
quando eu saí do hospital.
aplico com meus ﬁlhos, amor,
Sempre digo que o amor e o
cuidado, educação e respeito.
exemplo vêm de casa. Meus
Acredito que através desses
pais sempre me apoiaram, e
pilares podemos mudar o
tenho um amor muito grande
mundo. Aqui vocês viram um
pelos animais. Para que se
grou-coroado que “namora”
tenha uma ideia, quando
um cervo-dama-dama do Sul
criança, no dia das crianças ou
da Europa, para eles não
no Natal, meu irmão ganhava
importa sua diferença, se tem
bicicleta, minha irmã boneca e
4 patas e outro duas, se tem ou
eu, ganhava um patinho. E foi
não bico, para eles que
assim desde a minha infância,
importa é o que tem por
sempre amei muito os animais,
dentro. Aqui, todo mundo é
e os que tenho aqui em casa, os
igual. Como digo, se aqui eles
chamo de ﬁlhos, para algumas
conseguem viver com a
pessoas eles são bichinhos,
diferença, carnívoros e
mas para mim, são meus ﬁlhos
herbívoros, porque nós que
e os trato desta forma.
nos julgamos tão sábios não
Eduardo Foz e Menottinho
conseguimos fazer o mesmo.
Como surgiu a ZooFoz?
Eu acredito que através desses 4 pilares trabalhamos
com as crianças elas podem mudar o mundo.
Eu sempre ﬁz trabalhos que ajudam crianças e
animais. E os meus sobrinhos queriam vir no Zoológico
do Tio Edu, aﬁnal, qual é associação que as crianças
Como vocês abordam a questão da educação
fazem com um monte de bicho em um lugar só?
ambiental para as crianças?
Zoológico! E Zoo em latim signiﬁca animal, tirei o tio
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Sérgio Buss

Arquivo Pessoal

Como surgiu essa ligação tão forte que você tem
com os animais?
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ensinamos é que a serpente não lhe atacar ou morder
sem qualquer motivo, isso pode ocorrer caso ela se
sinta ameaçada, encurralada ou você tente capturála. Outra espécie que é difamada são os anfíbios, aqui
temos diversas rãs-touro, as crianças aprenderam
erroneamente que seu xixi pode causar cegueira, que
são gosmentas etc., ao ter contato com elas ﬁcam
maravilhadas. As corujas também são animais que
sofrem com isso, sendo acusadas de mau agouro, e na
verdade elas têm um papel importantíssimo na
natureza, elas também se alimentam de ratos. Por
isso ensinamos muito a palavra respeito aqui na
ZooFoz.
Arquivo Pessoal
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Bruna - jiboia-arco-iris-da-caatinga

Também acredito que elas precisam ter o contato com
os animais para que os respeitem, como vocês
mencionaram em nossa conversa sobre as serpentes,
que são mortas pela falta de conhecimento, aqui eu
tenho a Bruna, uma jiboia que ganhei do Jiboia Brasil.
O que é incrível é que preconceito é adquirido ao longo
da vida, a criança nasce sem preconceito algum. Nesse
caso em especíﬁco, eu sempre brinco com as crianças
perguntando, quando se pensa em uma serpente, o
que lhe vem à mente? As respostas são sempre as
mesmas, que são perigosas, traiçoeiras e que tem que
matar. O que nós passamos para as crianças, é de que
na natureza elas têm um papel fundamental que é de
combater os ratos. Algumas pessoas me falam, “tem
surgido cobras em minha casa, o que faço?”
Respondo, acabe com os ratos! Se elas estão lá é
porque existe alimento para elas. Eliminando os ratos,
as serpentes irão para outro lugar. Outra coisa que
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Supla - grou-coroado
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Capa
dizem que precisamos proteger e cuidar melhor da
natureza. Como você mencionou, Wilson, o contato
sem jaulas é muito signiﬁcativo, como digo, se jaula
fosse bom, presídios não as teriam, é isso que tento
passar.

Bella e Johnny - border-collie

Você mencionou que a maioria de seus ﬁlhos são
adotados, como eles chegaram até você?
Verdade, a maioria dos meus ﬁlhos que tenho aqui
foram adotados, porque as pessoas que os tinham
originalmente não avaliaram o que comem, quantos
anos vivem, quais cuidados necessitam, e acabam por
se desfazer do animalzinho. E é isso que ensinamos as
crianças, que para ter um animalzinho temos que
primeiro conhecer suas características e
necessidades, depois avaliamos nossa condição
ﬁnanceira, emocional, para aí sim nos permitirmos a
ter um animalzinho. Você pode ver aqui o Johnny, meu
cãozinho border-collie adotado, ele brinca e faz
carinho na Otávia, que é uma galinha-polonesafrisada, a Lilica, que é uma ovelha interage com eles
também, assim como os demais, todos aqui respeitam
uns aos outros e se tratam como iguais. E quando as
crianças vêm aqui, elas têm essa experiência, o
contato com os animais, não apenas em vê-los pela TV
ou Internet, mas conhecê-los de fato e aprendem a
respeitá-los. E depois que as crianças nos visitam elas
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Todos nasceram em cativeiro nesse caso, por criador
credenciado e licenciado pelo IBAMA, não são
passíveis de serem soltos, estamos com um projeto
agora com animais que foram pegos pelo tráﬁco e não
podem ser mais soltos, e ensinamos para as crianças
que se eles estão aqui é porque alguém tirou da
natureza e hoje ele não é mais possível de ser solto. E
educar é preservar, no meu jardim eu tenho a Bióloga
que é a Vanessa só de catalogado de espécies
diferentes que pousam na minha casa, são 61 espécies
de pássaros, estamos falando da Capital de São Paulo,
macacos temos duas espécies que vêm nos visitar,
mamíferos temos também os saruês, os ratos mas
nesse caso temos nossas corujas para fazer o controle
natural.
Como funciona a Zooterapia?
Basicamente o que fazemos é isso, o trabalho de
Zooterapia para as crianças, temos as Fundações

Wilson Salce

Arquivo Pessoal

Seus ﬁlhos um dia poderão ser reintroduzidos na
natureza?

Wilson Salce
Eduardo Foz e Otávia - galinha-polonesa-frisada
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Wilson Salce

nos ajudamos muito, e cada contribui de uma forma
para que as coisas aconteçam, veja que interessante,
ﬁz uma campanha de Natal, minha meta era arrecadar
em uma semana 1.000 brinquedos para doar as
crianças que a gente ajuda, a gente arrecadou quase
2.000 brinquedos.
Como você conseguiu fazer a integração desses
animais?

nesse caso, fazemos para a APAE, Centro LUNI para
crianças autistas e a Fada - Fundação De Apoio E
Desenvolvimento Do Autista, através do contato, a
gente ajuda a desenvolver o lado sensorial,
comunicativo, sensitivo, e com isso ajudamos o
desenvolvimento dessas crianças.
O atendimento para educação ambiental é aberto a
todos?
Na parte de educação ambiental, eu recebo pequenos
grupos de crianças, que é o contato e entender o que
é, respeito, eu compartilho aquilo que é meu, eu moro
aqui em busca de um mundo melhor, acredito que se
todos pudessem compartilhar por 30 segundos do
seu dia, a gente transformaria o mundo, então foi uma
forma que eu encontrei de compartilhar, que eu tenho
com outras pessoas, primeiro que meus animais, eu os
chamo de meus ﬁlhos, é passível e respeitoso tê-los
juntos, os animais estão cada vez mais se
aproximando das cidades, buscando novos lares,
alimentos, enﬁm, é importante o respeito.

Edu Leporo

Lilica - ovelha

Amor, cuidado respeito e educação, eu posso ﬁcar
falando durante 10 horas para vocês, mas as palavras
mais simples para se resumir tudo isso que se chama é
o amor, por exemplo, de manhã estava com a minha
“jacaroa” a Lacoste, uma fêmea de jacaré-do-papoamarelo, ela irá completar 3 anos e tem quase 1 metro
de comprimento. Eu já a conheço sei quando não quer
ser incomodada e quando está feliz comigo. Os
animais que chegam aqui, eu não tenho histórico, é o
que eu falo, duas crianças nascem peladas e sem
dentes uma torna-se boa e a outra torna-se ruim, na
vida tudo é base de educação, criação, respeito,
cuidado e amor. Como costumo dizer, na natureza, os
queixadas e o catetos, são ensinados por suas mães a
correr, senão, alguém vai atacar. Aqui eles
aprenderam que eles não precisam se preocupar, veja
a Sophia, uma fêmea de veado-cantingueiro que
Wilson Salce

Com todos esses animais, os ruídos são inevitáveis,
seus vizinhos reclamam?
Não temos esse problema, uma boa parte de meus
vizinhos são diretores ou apoiadores da ZooFoz. Aqui,
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Joaquim - íbis-sagrado e Bianca - rã-touro
Predador e presa vivendo em harmonia
pg 29

Capa
Você tem quantos ﬁlhos?
Eu tenho 60, com a Páscoa chegando eu brinco com a
crianças, o que vocês vão querer de Páscoa, uma ovo
de chocolate né? Porque muitos coelhinhos
adquiridos nesse época, acabam vindo aqui para o tio
Foz. Para alguns até consigo novos lares.
Seus ﬁlhos vivem sempre soltos?

Wilson Salce

Sophia - veado-catingueiro

convive com o Vavá que é um cateto. Eles aprendem
que se recebe amor, eles dão amor, se dá um beijo eles
dão um beijo, se você dá abraço, você ganha abraço,
se agredir, será agredido, daí vem as palavras respeito
e cuidado, se um cuidar do outro, todos estarão bem
cuidados.
Você já teve medo de algum de seus ﬁlhos?
Todos me perguntam se eu tenho medo, eu respondo
que tenho medo de gente, desses eu tenho bastante
medo! Que infelizmente ao longo da minha vida foi o
que mais me machucou, aqui com esses animais,
minha preocupação é zero. A interação com minhas
corujas e minha “gavioa”, eu nem uso luvas, elas me
seguram sem me machucar, tudo na vida é amor.
Todos têm um ﬁlho mais levado, qual é o seu?
A Alice, uma queixada! Ela foi um dos meus maiores
desaﬁos, eu a chamo de nossa doce Alice, passeamos
diariamente, cerca de 4 km, quando retornamos para
casa ela chega cansada e dá sossego para todos, ela é
uma ﬁgura! O apelido dela é capetinha, ela faz toda a
bagunça em casa, nós ﬁzemos os espelhos d'água e os
lagos para ela, porque ela gosta de ﬁcar boa parte do
dia nos lagos. Para você ver os queixadas na natureza
são mais temidos do que as onças pelos humanos. E
aqui ela é completamente dócil e sociável.
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Sim, como você pode ver tudo aqui é aberto e
convivem aves, mamíferos, anfíbios, todos sem jaula,
apenas na área das corujas nós fazemos uma proteção
à noite. As asas de minhas aves não são cortadas,
minhas araras voam livremente e sempre retornam e
se chegarem tarde, levam bronca! Tenho um lema que
é “gaiola bonita é gaiola vazia!”
Em relação a alimentação dessa turma toda, como
você faz?
Eu tenho um controle de tabelas de carnes, os pesos,
alimentação, dosagem, a quantidade consumida,
base de tratamento que a gente utiliza para cada um,
os remédios de cada um, eles fazem regularmente
exame de sangue e de fezes, um super controle em
caso de emergência, tenho veterinários e biólogos
que trabalham conosco e que cuidam rigorosamente
da qualidade da alimentação e da saúde de meus

Wilson
Salce
Wilson
Salce

Gaiola bonita é gaiola vazia
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formigueiro, todos no mesmo objetivo, fazendo com
que atinjamos o maior número de crianças e conseguir
levar a educação ambiental, através da zooterapia e
teremos várias formigas espalhadas pelo mundo, e
brinco que hoje essa é a minha história de vida onde
comecei pequeninho, e hoje eu tenho várias formigas
fazendo parte da minha vida.
Você mencionou que terá primatas também?

Wilson Salce
Dorival - ﬂamingo
Abrindo suas asas para brincar com seu pai, Eduardo Foz

ﬁlhos. Oferecemos para eles a melhor alimentação,
rações super premium, frutas, legumes e vegetais
frescos e de boa qualidade, o que é servido em minha
mesa é servido para eles.
Quais dos seus ﬁlhos participam das atividades com
as crianças?
Todos os meus ﬁlhos da Fundação participam da
zooterapia e educação ambiental. A base é ensinar
essas crianças, um dia não estarei aqui, mas o meu
papel é deixar um legado, que eu brinco que essa
escultura de formiga trata a minha história de vida,
quando eu comecei o projeto eu era uma formiguinha
bem pequenininha ali levando uma bola grande
sozinho. Para mim a formiga é um exemplo, porque
formiga não fala, ela faz. E hoje vivo em um
Edição 21

Daqui há alguns dias vamos receber alguns primatas, o
mico-leão-de-cara-preta, a maioria virá da Amazônia,
de apreensão do combate ao tráﬁco de animais. As
pessoas me questionam porque aceitamos primatas,
pense comigo, é um animal que não terá mais
condição de ser reintroduzido na natureza, já teve
contato com os humanos, se for solto, certamente irá
morrer, então é melhor que ele viva aqui, recebendo
amor e carinho, além de bons cuidados e alimentação
adequada, e ainda poder mostrar para as crianças que
se eles estão aqui é porque alguém matou a mãe ou
alguma coisa aconteceu com a mãe. Com isso
ensinamos a preservar, não maltratar os animais, que
não podemos matá-los, para podermos vê-los na
natureza temos que zelar por eles. Como sempre digo,
quer ter eles para sempre, preserve! Quer ter um
bicho solto, coloca comedouro para passarinho no
jardim.
Você recebe ajuda de empresas para manter a
ZooFoz?
Tenho sim. Por acreditar no projeto e na mudança da
cultura, tenho grandes parceiros como o Laboratório
Mundo Animal que me envia as vitaminas, a Petbrilho
que me envia os produtos de limpeza, tem um
produto formidável que é o Mega Xixi, eu abro o
produto e já vem uma pazinha e uma escova, só
pulverizo em cima do xixi, vira uma areia dura, e já
vem com bactericida e bem cheiroso, é só recolher o
pozinho e jogar no lixo, a melhor coisa que já
inventaram foi esse produto. Eu tenho o johnny o
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border-collie, que faz xixi no lugar errado e às vezes
você está para receber visita, já pensou em ter que
passar pano no xixi! Isso aqui você coloca e rapidinho
está limpo e cheiroso. Eles têm um produto chamado
Stop Dog, já imaginou toda vez que chega um bebê,
como ﬁca o meu jardim, ou cada vez que vou plantar
uma orquídea no jardim, encho o local de Stop Dog
durante 10 dias , foi uma das coisas que aprendi para
deixar o jardim arrumado. O pessoal do Laboratório
Mundo Animal têm uma vitamina que é para o pelo,
em 15 dias o pelo muda completamente, sempre que
surge algum produto novo, nós fazemos os testes e
avaliamos os produtos de forma imparcial, se foi legal
elogiamos se não deu certo relatamos, e assim, os
parceiros contam com a gente. Outro produto bem
legal e que você pode usar na sua casa para receber a
visita de beija-ﬂores é o néctar de uva da Megazoo,
quando coloco no jardim, lota de passarinho, como
eles gostam, aqui já temos catalogado três espécies de
beija-ﬂor. Meu vizinho que tem comedouro de beijaﬂor eu vou lá e dou de presente o produto, a pessoa
gosta porque enche de beija-ﬂor o jardim e assim
todos vão fazendo e cada vez mais recebemos a visita
de novas aves. É maravilhoso ver as pessoas
abraçando essa ideia.

quero ter um furão, eu tenho 3 aqui em casa, aí eu falo,
furão tem um cheiro forte, com 5 anos ele poderá
apresentar tumores, eu tenho um com 6 anos, e ﬁz
exame recentemente e está sem nenhum tumor,
dorme 18 horas por dia, e quando está acordado é bem
ativo. Um animal que acho excepcional para ter é o
coelho, aprende igual a um cachorro, pode deixar
solto e faz as necessidades somente num lugar,
contudo é importante castrar, para evitar tumores e
doenças. Outra coisa, antes de ter qualquer animal, a
pessoa tem que estudar sobre o bicho e outro fator é o
tempo, quanto tempo você vai se dedicar a ele? Não
tem dinheiro no mundo que compra o tempo. Não dá
para comprar os 10 minutos que se passaram, senão
tiver tempo para se dedicar, reavalie e adeque sua
agenda para se permitir ter um pet.
Para conhecer mais sobre a ZooFoz, acesse o site
www.zoofoz.com.br ou entre em contato pelo
WhatsApp: 11- 96586-5296 ou pelo e-mail
contato@zoofoz.com.br
Wilson Salce

Qual a sua recomendação para quem ter um
animalzinho exótico ou silvestre?
A primeira coisa e ter em mente é que terá para o resto
da vida um ﬁlho, e ﬁlho a gente não larga! A primeira
coisa que precisa ter é amor e para ter amor, precisa
cuidar, precisa saber respeitar, precisa saber educar,
antes de você pensar ter qualquer ser em tua casa,
você tem que saber que ele vai fazer parte da família,
vai ﬁcar doente, vai precisar comer comida saudável,
quando for viajar onde vai ﬁcar? Ou se vai com você,
tudo tem que parar e pensar, se você realmente está
disposto a ter um novo membro na família, por um
curto ou longo tempo, lembrando que alguns vivem
60 à 70 anos. Se você olhar está sempre na base dos 4
pilares. As pessoas chegam pra mim e falam, tio Foz
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Sara e André - maritaca-de-cabeça-azul e Gabi - calopsita
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Reprodução da Internet

Dicas Vet

Fica, vai!
Por: M.V. Msc. Fagner de Moraes de Oliveira
Foto: Reprodução da Internet

A

vida conﬁnada dos cães nos tempos
modernos desencadeou doenças
comportamentais que antigamente eles não
apresentavam. O próprio fato de separar esses
animais da mãe e dos irmãos, os fazem ter
diﬁculdade em interagir e de se comunicar com
outros animais. Principalmente os cães necessitam
de atividades cognitivas, e coisas simples podem
ajudar o seu cão.
O cão é uma máquina de obediência, se ele não tem a
o que obedecer, ele se põe no papel de líder e aí
começa os problemas de morder os donos e as
visitas. A ansiedade de separação e de aproximação
também é um problema muito relatado pelos
tutores que moram em condôminos. Vou passar 3
dicas para melhorar e vida mental do seu cão.
1ª Não alimente seu cão de graça. Eles gostam de
lutar pelo seu alimento, então faça alguma atividade
para você por a ração no pote. Pode ser entrar na
casinha esperar lá dentro, ou buscar uma bolinha, ou
alimentá-lo depois de passear na rua.
Edição 21

2ª Não de atenção para ele quando você chegar em
casa, é difícil, mas ele tem que aprender que recebe
carinho na hora certa e que ele não precisa ﬁcar
implorando. Comece entrando na casa sem olhar
falar ou tocar nele por 10 segundos aí você dá
atenção. A cada uma semana você aumenta o tempo
para mais 10 segundo. Chegará um momento que
eles não vão mais fazer aquela barulheira quando
você chega na garagem ou no hall do prédio.
3ª Pode ser combinada com a 1ª dica. A ansiedade de
separação poder ser um incômodo muito alto para
os vizinhos. Uma técnica que pode ajudar, existem
várias e vou falar apenas uma, quando você estiver
pronto para sair de casa, dê para ele uma coisa que
ele goste muito, alimentos saborosos dão mais
certo. Isso faz com que o fato de você sair lhe traga
algo de bom. Ele começará a ﬁcar feliz e mais calmo
por você sair, não se sentindo sozinho e
desprotegido.
Claro que você pode procurar ajuda proﬁssional para
ser mais efetivo, mas espero que essas pequenas
dicas lhes ajudem um pouco.
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Vivendo em Condomínio

Questão de ordem
Por Wilson Salce
Foto: Reprodução da Internet

Vivendo em Condomínio

L

á vamos nós novamente falando sobre uma
assunto que continua batendo recordes nos
livros de reclamações dos condomínios, os
cães! Infelizmente nossos amigos peludos sempre
são alvo das mais diversas reclamações, às vezes
tendo culpa no cartório, outras não, mas, estão
sempre aparecendo entre as mais citadas.
As reclamações são das mais variadas, vão desde o
ruído de seu caminhar até casos de mordidas. Esse
tipo de situação leva o corpo diretivo dos
condomínios a quebrarem a cabeça procurando
formas de que essas situações não voltem a ocorrer.
Nem sempre as soluções apresentadas e as ações
empregadas são efetivas ou que promovam um
melhor convívio, em sua maioria são proibitivas ou
arbitrárias, quase sempre voltando-se contra os
pets.
Há quem reclame até mesmo sem motivos, apenas
porque essa pessoa não gosta de animais e em sua
opinião, não deveria ser permitida a presença deles
em seu condomínio. Existem também, aqueles que
ﬁcam caçando motivos para ter do que reclamar dos
animais. Fiquei sabendo de casos que até forjaram

xixi na porta do elevador. Já pensou? A pessoa perde
seu tempo preparando um chá de sei lá o que, e
quando ninguém está vendo, coloca bem na porta
do elevador para culpar o cãozinho que nada tem
com isso.
O lado bom desse caso, é que a pessoa foi
descoberta e teve que pedir desculpas em público
para se retratar do ocorrido e acabou levando uma
multa de brinde. O tutor do pet não quis prestar
queixa e entendeu que a vergonha que a pessoa
passou ao admitir o que tinha feito em público já foi
o suﬁciente.
Outro grande recordista de reclamações é o cocô
que não foi recolhido. Aqui eu tenho que concordar
com os reclamantes, já falamos sobre isso diversas
vezes, e falaremos o quanto for necessário! O animal
ainda não desenvolveu a capacidade cognitiva de
recolher suas fezes, então, senhor tutor, é sua
obrigação fazer isso por ele e pelos demais, aﬁnal,
isso não é apenas um caso de falta de higiene, é um
caso de saúde pública. A falta de respeito de tutores
desleixados é inadmissível. E por conta de uma
minoria, os bons acabam pagando pelos maus.
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No condomínio onde moramos, fomos uns dos
primeiros moradores, na época de sua implantação,
e não existiam regras bem estabelecidas ainda sobre
os pets, então, conforme surgiam as intercorrências
eram aplicadas as soluções, cada vez mais
restritivas.
E a maioria das reclamações eram de animais soltos
pelas ruas do condomínio e xixi e cocô por toda a
parte. Confesso que até em minha garagem por
diversas vezes encontramos xixi e cocô de cães e
gatos. Isso é extremamente desagradável.
Aproveito para um parêntese aqui, as pessoas que
reclamavam naquela época dos pets soltos, não
tinham animais em suas residências, hoje têm, e a
coisa é bem diferente. Mas, isso ﬁca para depois.
Vamos voltar ao fato, sempre que for sair com seu
pet, leve sacolinhas plásticas para recolher seus
dejetos, atualmente existem produtos para recolher
as fezes eliminando o contato físico.
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Para o xixi a mesma coisa, existem produtos que ao
serem despejados sobre a urina, ele absorve todo o
líquido que vira pó bastando varrer. Até nosso
entrevistado do mês falou sobre um produto desse.
Enﬁm, como eu costumo dizer, zelar pela higiene do
local onde moro, começa em mim. Assim como o
bom-senso, esse também começa em mim. Não
adianta eu querer exigir algo dos outros se eu não
ﬁzer a minha parte primeiro.
Outra questão bem polêmica sobre os cãezinhos é a
sociabilização, isso também rende assunto nas
assembleias e reuniões de conselho. Nós sabemos
que alguns cãezinhos de fato têm problemas de
sociabilização ou até são agressivos, o que causa um
grande transtorno ao seu tutor e aos demais
durante uma caminhada ou passeio.
O fato da humanização dos pets é um dos vilões
desse assunto, acredite, tem pet que perdeu sua
identidade, conheço diversos relatos de
Edição 21

Vivendo em Condomínio

proﬁssionais que já atenderam animais em que eles
Salce
emWilson
falaram,
“o cachorro pensa que é gente!” isso
acontece mesmo! E de quem é a culpa? Exatamente,
do tutor. Que na maioria das vezes acaba
cometendo esse erro inocentemente, tratando o
cão como um bebê humano, e não é assim que
devemos fazer.
É claro que temos que dar amor e carinho, mas, tudo
o que é em excesso faz mal. Isso não quer dizer que
você não possa mimar seu pet, dando lhe
presentinhos, petiscos e carinho. Mas, sim, tudo ao
seu tempo. Ele tem que entender que você é quem
manda, não ele. Se você não tomar a liderança seu
pet o fará!
E esse tipo de atitude de querer proteger demais o
pet, não deixar ele farejar o ambiente, interagir com
outros pets, causa um grande problema para eles. O
olfato é a coisa mais importante para um cão, é com
o uso desse sentido que eles conhecem as coisas,
repare, o cão cheira primeiro o alimento antes de
comer, cheira o brinquedo antes de brincar e
escolhe pelo cheiro qual brinquedo que mais gosta.
E pelo olfato que ele sabe que é você que está

girando a chave para entrar em casa. Privar o pet de
desenvolver o olfato é o maior castigo que você
pode dar a ele.
Quando for sair para passear deixe-o cheirar os
outros animais e deixe que os outros o cheirem. Para
eles essa é a forma de se conhecer, de fazer amigos,
de conhecer os limites uns dos outros, enﬁm, para
eles antes de correr e brincar em conjunto, se
cheirarem é fundamental.
Por várias vezes eu vejo as pessoas pegando seus
pets no colo quando surge outro pet que quer
interagir com o seu. Qual a razão de fazer isso? O que
isso trará de positivo ao pet? O que essa pessoa
ganha com isso? As respostas são das mais variadas,
mas a assertiva é, o pet só perde com isso, e quem
paga caro depois é o seu tutor!
E como tratar essas situações em um condomínio
sem adotar medidas proibitivas, em que na sua
maioria das vezes acabam até infringindo as leis e
podem acabar mal para o condomínio?
A solução desse problema é muito simples,

Reprodução da Internet
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analisando a situação é um problema
comportamental, tanto do pet, quanto de seu tutor.
Um pet que tem diﬁculdade de interagir com outro
pet, é porque sofreu um bloqueio em determinada
fase de sua vida, por tanto, será necessário
apresentar essa situação para ele de uma forma que
ele tenha uma boa experiência e queira fazer mais
vezes.
Um cão que é agressivo, também deverá receber
informações que isso não é bom, e mostrar-lhe que é
possível se controlar e interagir com os demais.
Para situações como essas que existem os
especialistas em comportamento animal, eles são as
pessoas mais indicadas para abordar os pets com
essas e outras características de distúrbio
comportamental.
Você pode falar agora, “custa caro um adestrador!”,
“eu não tenho dinheiro para isso”, mas pensando
em um condomínio, se a contratação for coletiva, o
pg 40

preço do serviço ﬁcará num valor acessível a todos. E
o proﬁssional poderá trabalhar focado em
determinadas situações.
É claro que um atendimento coletivo não é a mesma
coisa que um atendimento dedicado a um único pet,
o que não impede de que por se tratar de uma
contratação coletiva o proﬁssional não faça
concessões de descontos para contratações
individuais.
Trata-se de uma questão bem simples de
negociação comercial com um bom proﬁssional e do
bom-senso dos condôminos para que os problemas
sejam resolvidos sem a necessidade de discussões e
desavenças.
Alguns pets em poucas seções têm seus problemas
resolvidos, e para o condomínio também é um alívio
pois resolve o problema e elimina as reclamações.
Que tal essa solução para o seu condômino?
Edição 21

Venha desfrutar de paisagens únicas
Conhecer novas culturas
Aprimorar seus conhecimentos
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Planeta Selvagem

A preparação
para o ritual
Por Richard Rasmussen
Foto: Marcio Lisa / Txai Studios

Planeta Selvagem

A

o chegarmos na aldeia, as formigas são
entregues aos tecelões de formigas, mas
antes necessitam ser dopadas. Água e folha
de caju são misturadas e neste caldo as formigas são
colocadas. Em poucos instantes, enquanto o
responsável mistura o preparado com as formigas,
percebo que elas param de mexer. Estão em
dormência, mais um dos segredos dos Satarés.
Enquanto ainda dormentes, uma a uma, elas são
trançadas em número de cem por luva, todas com
abdome voltado para o lado interno da luva. O
grande poder destas formigas, que gosto de dizer
que são vespas sem asas, não são as mandíbulas
potentes, mas sim o ferrão que possuem na parte
terminal do abdome. Esse ferrão tem uma ação
mecânica, que aliada a uma toxina, faz com que o
local da ferroada ﬁque dolorido e inchado. Isso
acontece quando somente uma formiga ferroa.
Imagine o que acontece quando algumas dezenas
de formigas. As duas luvas preparadas são
colocadas no centro de kupixawa esperando que
elas acordem de seu transe. Enquanto isso é hora de
me preparar. Tiro a camiseta e as botas e ﬁco nas
mãos de uma habilidosa jovem Sateré, que irá me
pintar usando urucum e carvão. Enquanto ela me
pinta, Baku me traz uma cuia com guaraná
dissolvido em água. Finalmente vou até Sahu para
ser defumado e receber algumas orações de
proteção. Aqui vale um parêntese importante.
Os Satarés foram os inventores da cultura do
guaraná. Foram eles que transformaram a
trepadeira silvestre em arbustos cultivado, com o
plantio e o beneﬁciamento dos frutos. A primeira
descrição do guaraná data de 1669, o mesmo ano
em que houve o contato o homem branco. O padre
João Felipe Bettendorf escreveu: “Tem os Andirazes
em seus matos uma frutinha que chamam guaraná, a
qual secam e depois pisam, fazendo dela umas
bolas, que estimam como os brancos o seu ouro, e
desfeitas como uma pedrinha, com que as vão
roçando e, uma cuia de água bebida, dá tão grandes
forças, que indo os índios à caça, um dia até outro
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não tem fome, além do que faz urinar, tira febres,
dores de cabeças e cãibras”. O guaraná é o principal
produto desta cultura, pois é com ele que se obtém
um bom preço no mercado. O guaraná produzido e
beneﬁciado pelos índios (chamado guaraná da
terra) é de qualidade superior ao do produzido pelos
civilizados (chamado guaraná de Luzeia). Algumas
culturas indígenas após macerarem o guaraná, o
transformam em bastão seco e usam a língua seca
do pirarucu como ralador deste bastão.
Sou deixado assim pintado e defumado em frente a
uma fogueira, só, pensando sobre o que vai
acontecer em seguida. Eu sei o que vem por aí... A
noite cai e percebo uma movimentação no
kupixawa. Outro menino participará do ritual esta
noite, um jovem com cerca de 12 anos de idade. Esta
já é a décima vez que ele passa pelo ritual. Os
indígenas precisam passar 20 vezes por esse ritual e
o indiozinho cumpre assim a metade das necessárias
para provar que é digno de participar da sociedade
dos Satarés, o povo da formiga. Somente depois de
completar todo o seu ciclo poderá contrair
matrimônio.
Finalmente chegou a hora... Sahu e mais alguns
homens e anciãos de respeito da comunidade estão
pintados e prontos. As formigas estão mais do que
acordadas e muito bravas, emitindo um zunindo
assustador dentro das luvas. O primeiro a ser
chamado é meu companheiro de 12 anos de idade. É
impressionante ver um menino tão novo enfrentar
tamanha dor e sacrifício. Ele pega as luvas pela parte
superior, na base das penas, como de costume, e
espera para que os dois anciões enﬁem suas mãos
nas luvas. Sofro só de olhar. Sem piscar, ele recebe
as luvas e roda o batendo o pé direito fortemente no
chão do kupixawa. Assim que completa algumas
poucas voltas desta maneira, é abraçado, braço com
braço pelo grupo de cerca de oito Satarés, que
começam a entoar seus hinos enquanto dançam
com os seus ancestrais ﬁzeram durante centenas de
anos. Depois de vários minutos, que parecem uma
eternidade, as luvas são retiradas e recolocadas em
seu estandarte. Chegou a minha vez.
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Tesouras à obra

Por Wilson Salce
Foto: Wilson Salce

Pet News

N

os dias 9 e 10 de fevereiro, aconteceu um
dos maiores eventos da estética animal, o
Mega Grooming Show Congress, a
realização desta edição foi realizada no Mônaco
Convention Center, em Guarulhos-SP.
Esse evento é um dos mais esperados do ano, já que
a cada edição sempre tem muita novidade e a
presença dos melhores proﬁssionais da estética pet
mundial. Promovido pela Pet Society, uma das mais
reconhecidas nos setores de higiene, beleza e saúde
animal, o Mega Grooming Show tem o objetivo de
contribuir com a capacitação técnica e proﬁssional
de seus participantes.
Ao longo de 10 anos de realização desse evento mais
de 6.500 proﬁssionais tiveram a oportunidade de
aprimorar seus conhecimentos, conhecendo
diferentes técnicas de tosa e tendências mundiais,
além de poder participar de oﬁcinas com o objetivo
de aumentar a performance de seus negócios.

O público presente teve a oportunidade de
acompanhar no primeiro dia do evento 4 aulas sobre
tosa em raças especíﬁcas ministradas por Groomers
Internacionais. No segundo dia aconteceram
oﬁcinas de tosa para proﬁssionais de nível avançado
e os Groomers Referência do Brasil, em paralelo
ministraram técnicas de tosas comerciais e dicas
comerciais para pet shops.
A primeira a subir no palco para ensinar sobre
schnauzer, foi a Emília Díaz, Diretora da ED Canine
Grooming Academy, durante sua apresentação
Emília, abordou as técnicas que ela emprega para
obter uma resultado perfeito em suas tosas. Ela
ressaltou a importância da eliminação de toda a
pelagem morta do animal para evitar que o cãozinho
venha ter problemas de pele. Emília Díaz é uma
renomada Groomer Espanhola e jurada
internacional em diversas competições de tosa.
A segunda a se apresentar foi a Groomer Norte

Wilson Salce
Groomers Hydrra - Pet Society
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serem bem aceitos em pet shops por conta de seu
Reprodução
temperamento, mas Israel, mostrou
quedaé Internet
possível
trabalhar com a raça e deu um show à parte com sua
simpatia e talento. Israel começou sua carreira como
Handler em 2013 após ter seu primeiro cockeramericano, em 2018 foi considerado Groomer
Revelação e vem colecionando várias vitórias em
campeonatos pela Europa.

Wilson Salce
Emília Díaz - Apresentando tosa em schnauzer

Suzan Hatch, que teve como seu modelo, o Billy. Em
sua aula Suzan abordou a importância de fazer com
que a tosa do cocker-americano, pareça o mais
natural possível, para que aos olhos de quem vê
pense que o animal nasceu daquele jeito. Um fato
curioso de sua abordagem foi relatar sobre o
cuidado do erro de uma tosa que pode custar 2 anos
para recuperar a pelagem do animal. Suzan Hatch é
proprietária do Fancy Paws Pet Salon em Lakeville,
Minessota. Ela começou sua carreira com 14 anos de
idade e hoje está entre as 7 melhores Groomers dos
Estados Unidos.
O terceiro a se apresentar foi o Groomer Gabriel
Feitosa, abordando as técnicas de tosa do bichonfrisé. Gabriel é brasileiro, e ao começar sua aula e deu
a maior lição que alguém poderia dar, uma lição de
vida. Nascido em um família simples, na Zona Leste
de São Paulo, aos 12 anos foi trabalhar em uma pet
shop e não imaginava onde os pelos dos cachorros o
levariam, hoje Gabriel Feitosa é um dos mais
conhecidos e respeitados Groomers nos Estados
Unidos e no mundo e proprietário do Grooming
Salon em San Diego, Califórnia. Gabriel também é
juiz em competições de tosa.
A quarta apresentação foi sensacional tivemos a
oportunidade de presenciar a tosa de chow-chow
pelo Israel España. Os chow-chows não costumam
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O segundo dia foi recheado de atrações com muita
mão na massa, ou melhor, nos pelos, tiveram aulas
sobre estilo asiático, pelagem ﬂuﬀy e lisa,
transformação em SRD, banhos terapêuticos e
muito mais.
Tivemos a oportunidade de conversar com a Cleiser
Kurashima, que é a Gerente de Produtos da Linha
Hydra, que nos relatou que a Pet Society está com
uma expectativa muito boa para o ano de 2020,
inaugurando sua nova fábrica e lançando novos
produtos. Cleiser também comentou sobre a
mudança em que os pets são tratados, que saíram do
quintal e vieram para nossa cama. E do papel
fundamental dos pets em nossas vidas, sendo um
membro da família, um ﬁlho, um irmão, um neto e
trazem uma felicidade plena em nossas vidas. E com
essa visão a Pet Society atua no lado gostoso do
mercado pet, atuando nas linhas de beleza, de

Junior Borja
Suzan Hatch e Billy - Finalizando a apresentação
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Junior Borja

extremamente gratiﬁcante.
A maioria de nossos Groomers, começaram
assistindo as palestras e hoje são feras do mercado,
é claro que ﬁzeram sua parte, mas se esforçaram e
conquistaram seus espaços. Cleiser também dá um
recado para quem está quer entrar no mercado ou já
atua: “Por mais negativas que estejam as
perspectivas não desista! Estude, procure
informação, não ﬁque reclamando sentado em sua
pet shop, exponha-se, procure ajuda, tem o SEBRAE
que pode te ajudar, às vezes tentar resolver sozinho
não é o caminho, por estarmos tão envolvidos no
problema não conseguimos enxergar a solução. De
repente dando um passinho para trás, a sua visão vai
abrir um pouco mais e com outra perspectiva você
consiga enxergar um caminho a seguir. A Pet Society
está à disposição para lhes ajudar, não tente resolver
sozinho e sempre bom conversar com alguém do
lado para ter uma outra visão para sair do
problema.”

Gabriel Feitosa - Colaborando na preparação do Billy

prevenção e manutenção da saúde, e que quando
trabalhamos com o lado bom, é mais promissor,
proporcionamos bem-estar para os tutores e seus
pets, e por isso acreditamos que 2.020 será o marco
da virada.
Cleiser também aﬁrma que a Pet Society trabalha
com valor, e não com preço, e no ramo de banho e
tosa, se você não tiver um bom produto e
proﬁssionais bem capacitados, você não conseguirá
manter cliente nessa concorrência acirrada que
vivenciada no mercado de pet shop, em que o cliente
que troca o pet shop por R$ 10 a menos. Mas, quando
ele vê o resultado inferior e acaba voltando para
você. E por essa razão começamos a implantar a
educação e capacitação dos proﬁssionais em 2.005,
acreditamos que a educação transforma. O
conhecimento é algo que nunca poderão lhe tirar. E
se conseguirmos agregar mesmo que um pouquinho
na vida de um de nossos participantes para nós já
Edição 21

Wilson Salce
Israel Spaña - Finalizando a apresentação do chow-chow
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Conversamos também com a Marly Fagliari, que em
conjunto com seu marido Luciano Fagliari, fundaram
a Pet Society. Marly, nos contou que começou com
uma farmácia de manipulação, depois uma
distribuidora de materiais para farmácias de
manipulação, que depois foram para o mercado
cosmético atendendo as indústrias cosméticas e
tudo isso derivou para a criação da Pet Society.

educação de qualidade que tivemos, que mudou
nossas vidas e de nossas famílias. E trouxemos esse
DNA da educação para a Pet Society, no ano
passado, atingimos a marca de 10mil proﬁssionais
capacitados, vale ressaltar que somos uma fábrica e
não uma escola! E essa evolução que vimos em
nossos Groomers, para nós e muito gratiﬁcante, veja
o caso do Gabriel Feitosa, era um rapaz simples e se
tornou um dos mais respeitados Groomers dos
Estados Unidos.”

Aplicaram toda sua experiência anterior, com o
lançamento de linhas
Marly nos contou
diferenciadas para o
que realizou uma
mercado pet, que na
pesquisa interna
época, há 16 anos, já
em que deﬁnisse o
iniciaram com o
sentimento que a
conceito eco friendly
Pet Society trás em
nesse mercado, em
uma só palavra, em
que na ocasião eram
centenas de
empregados os
respostas vieram
piores produtos para
palavras como,
humanos para serem
amor, paixão,
usados nos pets. Os
zelo... e ﬁzemos
banho e tosas
um quadro com
ﬁcavam escondidos
todas essas
era um negócio bem
palavras no
precário, lembra
formato de
Marly. E então
coração. “E agora
começaram a realizar
estamos usando a
treinamentos aos
#soulpetsociety ,
proﬁssionais da área
soul de alma em
pet, ensinando como
inglês”. A Pet
usar seus produtos,
Society também
aﬁnal, do que
está atuando na
adiantava ter um
Arte
realizada
com
as
palavras
que
deﬁnem
a
Pet
Society
área
de capacitação
excelente produto se
de médicos veterinários e proprietários de pet
na época os proﬁssionais não sabiam empregá-los
shops. O formato do evento mudou, estamos
da forma correta e obter melhores resultados.
fazendo com o formato de congresso e vamos levar
Marly, nos contou que “Nós acreditamos na
esse modelo educacional para o Hydra Grooming
mudança que a educação pode causar na vida das
Show, com oﬁcinas de tosa e poderemos estar
pessoas. Tanto eu, quanto meu sócio e marido, o
contribuindo com nossos clientes em todo o Brasil,
Luciano, acreditamos nisso, nós viemos de famílias
aﬁrma Marly.
simples, estudamos em escolas públicas e nos
conhecemos na USP de Ribeirão Preto. Foi pela
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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

Manter a estabilidade

Por Marcio Castilho Lopes - Aquarioﬁlista
Foto: Reprodução da Internet

Aquarismo
Água doce

C

aros amigos, uma das frases que mais ouço na
loja é “Estou aguardando a estabilidade do
meu aquário...” por vezes guardava essa
frase na mente, analisava, observava e qual para
minha surpresa é que a maioria dos aquaristas
retornavam após um determinado período com
problemas de instabilidade. Na verdade, esses casos
continuam se sucedendo.
Quando uma pessoa chega até nossa loja querendo
montar um aquário, antes de pensar em sequer
realizar a venda, fazemos diversas perguntas e
procuramos com uma abordagem bem direta
perguntar o que ela sabe ou deseja saber, e
procuramos explicar como acontecem os
fenômenos biológicos, químicos e físicos do sistema
que ela quer adquirir. Não existe mágica, para aquele
mini ecossistema que está montando a
responsabilidade é do aquarista, as intervenções
como limpezas, trocas parciais de água, medição de
parâmetros, conferência e limpeza dos
equipamentos envolvidos, entre outros.
A importância de adicionar bactérias nitriﬁcantes
desde a montagem do aquário, ter e manter os
espaços onde suas colônias se estabelecerão,
praticamente, representa mais de 85% de sucesso de
seu aquário.

anteriormente – Ciclo do Nitrogênio) estavam no
seu melhor momento, nós humanos as
eliminávamos. Alguns amigos então, optavam em
não fazer essas manutenções, o que as vezes
deixavam seus aquários bem sujos, contudo a
mortalidade diminuía, mas... somente por um
tempo, pois como não havia renovação dessas
bactérias, elas perdiam suas forças, deixavam de
realizar com precisão o ciclo do nitrogênio e picos de
amônia ou nitrito surgiam e matavam os peixes.
A tecnologia de um tempo pra cá nos ajudou muito,
ao menos nos últimos 30 anos, empresas se
dedicaram a cultivar bactérias que ao serem
adicionadas para dar início a um aquário e mantê-lo,
permitiu que houvesse as longas montagens de
lindos aquários.
Manter um aquário é tão importante e VITAL como
iniciá-lo. Na natureza nada se cria, nada se destrói,
tudo se transforma (Lavoisier), mas, no aquário
muita coisa muda, é apenas um reﬂexo simpliﬁcado
da natureza.
Bora aprender mais e mais e constantemente?
Continue nos acompanhando aqui na Revista Pet
Plus e pelas Redes Sociais.

Costumo lembrar a todos de que quando vamos
montar um aquário, estamos na verdade montando
um aquário de bactérias (elas vão manter um
equilíbrio com o tempo) e aí ajustamos os
parâmetros para os peixes desejados, mas a base
são as bactérias.
Na minha infância, década de 80, era comum após as
intervenções nos aquários, os peixes morrerem dias
depois. Basicamente, isso acontecia quando as
bactérias que estavam querendo povoar o aquário e
deixá-lo estável (já falamos sobre isso
Reprodução da internet
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Aquarismo
Marinho

Explorando o Nano

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

Aquarismo
Marinho

O

sucesso da última matéria foi tão grande
que inúmeros leitores nos contataram
pedindo para abordarmos mais o assunto e
aqui estamos nós!
Dentre as perguntas as mais repetidas foram em
torno de TPA; dosagens de alimentos e
suplementos; e não menos importante tipos de
peixes compatíveis.
Caro leitor amigo, não é legal criarmos receita de
bolo para um aquário. Cada aquário é um sistema
biológico à parte, claro que com características das
leis universais da natureza, contudo, com diversas
variáveis que precisamos ﬁcar atentos, quando
falamos em TPA, inclusive para aquários de porte
maior. Uma sugestão inicial é de trocas semanais em
porcentagem pequena, por exemplo: um Nano de 25
litros trocar 2,5 litros por semana, chegamos a casos
de aquários de 10 litros onde o aquarista trocava 2
litros por semana, quem vai determinar as
quantidades e o período não é o lojista e nem o
aquarista, diretamente, e sim o aquário através de
testes, e claro com o tempo, a observação dos
aquaristas.

A escolha de peixes para nano e pico marinhos é um
dos tópicos mais importantes e particularmente o
que mais me incomoda como aquarista, vejo
constantemente aquaristas adicionando peixes de
grande porte em aquários de meros 100 litros, uma
verdadeira crueldade.
Existem espécies super pacatas, de cores lindas e
acima de tudo criadas em cativeiro de porte
pequeno como o Goby Neon, Yellow Watchman,
Fridmani, Sankey, entre outros.
Portanto, procure seu lojista de conﬁança, dedique
um pouco mais de tempo para estudar seus
organismos e sucesso!

Quanto a alimentação de corais, procure priorizar as
que não alteram níveis de NITRATO e FOSFATO e
sempre tenha cautela nas aplicações, as de
excelente qualidade geralmente atendem bem e
informam as dosagem e perigos de super dosagem.
No que se diz respeito a suplementação, a atenção
deve ser redobrada, independente se são corais
Soft, LPS ou SPS, anêmonas, enﬁm... os níveis de KH,
Ca, Mg e inclusive os Elementos traços, precisam
estar adequados e equilibrados entre si. Tamanha a
importância dessa questão fez com que fabricantes
desses produtos, produzirem esses suplementos em
embalagens menores, mais adequadas ao nano e
pico marinhos.
Divulgação
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