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Editorial

E

stamos enfrentando um período muito preocupante e que tivemos que nos adaptar a uma nova
realidade, que envolve distanciamento social, quarentena e isolamento. Mesmo diante dessa pandemia,
a Revista Pet Plus mantêm seu compromisso com você leitor, em trazer matérias que contribuam com seu
cotidiano e na melhoria constante do convívio com seu pet.
Tivemos a oportunidade de conversar com a Silvia Abravanel que nos contou um pouco de sua vida e seu amor
pelos animais, nosso Médico Veterinário, o Dr. Fagner, trouxe duas matérias bem interessantes sobre a questão
do coronavírus e sobre a tosse dos canis. Temos também uma matéria bem interessante sobre a laserterapia nos
animais silvestres e exóticos, além de outros temas fantásticos que nossos colunistas trazem a você.
Boa leitura!
Wilson Salce

Opinão do Leitor

P

erguntamos em nosso perﬁl do Instagram @revistapetplus, o que nossos leitores mais gostam na
Revista Pet Plus, e essas são algumas das repostas que recebemos.

Agradecemos muito o carinho que recebemos de cada um de vocês!
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M.V. MSc. Erica Couto - CRMV-SP 19883
Mestre em Medicina e Bem-Estar Animal. Pós Graduada
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Formado em Medicina Veterinária pela PUCPR, Mestre pela
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Marcio Castilho lopes
Aquapaisagista e lojista especializado em aquarismo.
Aquarista desde sempre!

Cleber Santos - Especialista em comportamento animal, atua como
adestrador de cães há 12 anos, fundador da ComportPet É um dos únicos
proﬁssionais do Brasil que também adestra gatos, requisitado para
adestrar pets de famosos, entre eles a apresentadora e atriz Adriane
Galisteu e o DJ Alok.

Richard Rasmussen é apresentador, economista, biólogo e naturalista.
Profundo conhecedor do meio ambiente e culturas nativas, da fauna, de
comportamento animal e especialmente ecologia, ele tem uma forma
espontânea e irreverente de cuidar e se relacionar com os bichos.

Fábio Martins 19 anos na área pet, Groomer Hydra há 5 anos.
Certiﬁcações internacionais e nacionais. Premiado em campeonatos
nacionais de tosas. Realizou cursos de especialização em raças
diversas com os mais renomados Groomers do mercado nacional e
internacional.

Flávia Salce
Formada em Tecnologia de PD, Pós-graduada em Gestão
Empresarial, Proﬁssional de Marketing há mais de 20 anos.
Coidealizadora da Revista Pet Plus, CMO do Grupo Ágape.

Wilson Salce
Jornalista, locutor e empresário. CEO do Grupo Ágape,
Idealizador da Revista Pet Plus, amante da natureza e dos
animais.

Edição 22

pg 7

Destaque do Mês

A

Sigam-na nas redes sociais @olivamallmann

Olívia chegou para mudar nossas vidas, no início
não percebemos, mas hoje podemos falar que com
seu carisma, alegria e humildade, ela transformou a
maneira que nhamos de ver o mundo com os cachorros.

Olívia conseguisse inﬂuenciar algo, iríamos ajudar a
conscien zação de adoção e de doar ração para quem
cuida de animais que ainda não tem família, porque com
um propósito o mundo pode ﬁcar melhor!

Meu ﬁlho Pedro queria muito ter um cachorro e
protelamos, mas em 2018 chegou a Olívia, uma jackrussell-terrier. Pequenina, cabia em uma meia, as gatas
ﬁcaram curiosas, e nós fomos nos acostumando com a nova
integrante, cada dia uma novidade, e ela sempre alegre, e
com umas orelhinhas que encantava a todos, quando ela
baixa as orelhas e os olhos brilham, não tem como não se
apaixonar.

Ela começou a ir em todos os lugares conosco, restaurantes,
viagens e assim descobrimos que tem um movimento
“pe riendly” que são locais que recebem as pessoas com
seus pets.
Ela foi selecionada para ser uma jornalis nha pet e
par cipar de um livro indicando lugares pet friendly.

Um dia, após uma consulta, nos perguntaram se ela nha
Instagram, ﬁquei pensando que estranho seria, mas
ﬁzemos, com a intenção de guardar fotos e momentos com
ela. Naquele momento descobri que exis am os pets
inﬂuencer e modelos, achei muito legal e combinamos, se a
pg 8

Olívia é brincalhona, adora ﬁcar no colo e é muito
carinhosa! Até quem não gosta de cachorro acaba se
encantando com o jeito dela é isso nos deixa muito felizes,
entendo que contribuímos para espalhar mais amor,
empa a, aprendemos a todo momento e é gra ﬁcante
viver essa sintonia e a benção da harmonia!
Texto e fotos: Luciana Mallmann
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Comportamento

Adaptação felina
Por: Cleber Santos
Foto: Reprodução da Internet

Comportamento

M

uitos tutores pensam que os gatos, por
serem conhecidos como animais
independentes, não podem ser
adestrados. Mas a verdade é que há, sim, técnicas de
reforço positivo para adestrar um felino, que são
muito eﬁcientes. Por mais que os gatos sejam menos
sociáveis que os cães, eles têm a mesma capacidade
de serem treinados. A seguir, te darei algumas dicas:

brincar, outra dica, são as caixas de papelão que
também são importantes para que eles possam se
esconder e aﬁar as unhas. Tudo isso são medidas
para os gatos ﬁcarem mais tranquilos, sociáveis,
próximos, saudáveis e ativos, além de evitar
doenças trazidas pelo estresse e pela ansiedade.

Compre arranhadores

É sempre um problema quando o gato não faz xixi
no lugar certo, e isso se deve a alguns fatores - pode
existir outro gato na casa, fazendo com que ele
marque território, ou o gato não se adaptou à marca
de areia ou grão que estão sendo usados.

Nós sabemos que gatos adoram arranhar as coisas,
então é importante estar preparado para isso. Se o
gato arranha o sofá, a cama ou até mesmo os
móveis, e é algo que o tutor não gosta, o ideal é
comprar um arranhador adequado, ou mostrar o
local correto para ele fazer a aﬁação das garras.
Hoje, existem arranhadores especíﬁcos, que podem
ser inseridos no canto de móveis que os gatos são
acostumados a arranhar. Além disso, arranhador
pode ser instalado onde o gato costuma ﬁcar, o
estimulando a arranhar o local certo.
Deixe o ambiente interessante para o seu gato
Os gatos são animais bastante curiosos e inquietos,
então é essencial que sempre tenha algo para
distrair seu felino. Uma boca dica são locais
elevados, em que o seu gato possa subir e ﬁcar, além
de brinquedos que contenham “catnip”, ou ervas
que estimulem os felinos através do cheiro.
Como os gatos são animais caçadores, miniaturas de
ratinhos podem ser usadas para que eles possam

Tenha uma areia apropriada para seu gato

É importante lembrarmos que existem areias
apropriadas para gatos de pelos longos, curtos,
entre outros. O tutor pode fazer alguns testes para
ver a qual produto o seu gato irá se adaptar da
melhor forma. Além disso, use atrativo sanitário,
facilitando que o animal encontre o local correto
para fazer suas necessidades.
Ensine seu gato aos poucos
É importante que o tutor não exija muito do seu pet
logo de cara, pois isso pode acabar sobrecarregando
o animal e deixando-o irritado. A dica é repetir os
mesmos comandos e, sempre que ele acertar,
elogiá-lo falando o nome dele. Dessa forma, ele
saberá que é algo positivo.O ensinamento não deve
ser feito na base de gritos e punições, isso apenas
fará com que o animal ﬁque estressado e com medo
do dono. O tutor deve sim reforçar quando o pet faz
alguma ação negativa, mas sempre com o cuidado
necessário.

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

11- 94748-3355
contato@comportpet.com.br
Edição 22
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Best Groom

Cuidar da pelagem em casa
Por: Fábio Martins
Foto: Reprodução Internet

Best Groom

O

lá meu amigo leitor, primeiramente quero
desejar saúde a você e todos os seus!

Hoje irei abordar sobre um tema que irá lhe ajudar a
manter a pelagem de seu pet saudável ao enfrentar
essa dura realidade, o coronavírus (CoVID-19).
Em meio ao desespero mundial em que estamos
vivendo, onde a maioria dos comércios se encontra
de portas fechadas e sem previsões para seu
retorno.
Diante de toda essa situação alarmante, na qual
temos que cuidar de nossa família, seguindo todas
as orientações do Ministério da Saúde, temos que
pensar naquele que também é um membro da
família e o mais dependente, o ﬁlho de 4 patas, com
a maioria das pet shops fechadas, principalmente o
setor de banho e tosa, muitos desses nossos amigos
estão sem os cuidados acostumados a receber
semanalmente.
Mesmo diante desse cenário, o mercado pet e as
empresas que estão sempre buscando inovações
para cada vez melhor atender nossos clientes,
atualmente temos produtos e materiais que podem
ajudar a você que está impossibilitado de sair casa a
cuidar de seu pet.
Vou ensinar um passo a passo bem simples, para
você fazer a assepsia de seu pet amenizando os
efeitos causados pela falta do banho. Veja como é
fácil:

Antes de mais nada, avalie a pelagem para ver se
encontra nós. Caso tenha, faça a aplicação do
produto banho a seco no local e com as pontas dos
dedos irá abrir os nós de maneira sútil o máximo que
conseguir. Em seguida, faça a aplicação do produto
banho a seco por toda pelagem, não precisa
encharcar a pelagem, com uma escova de pinos ou
rasqueadeira, inicie o processo de escovação.
Atenção, caso use um secador de cabelo, mantenha
a temperatura M e F (médio e frio), nunca na mais
quente.
2 - Pelagem curta:
Aplique o produto banho a seco em toda superfície
de pelagem do pet e com uma escova de cerdas, faça
o procedimento de escovação e secagem,
mencionado acima.
Esse procedimento removerá o excesso de pelos
mortos, que é muito comum nos pets. Ao usar o
secador atente-se a temperatura, lembre-se use
sempre as temperaturas M ou F (Médio ou Frio).
Essas dicas lhe auxiliarão a cuidar de seu pet nesse
momento de tantas diﬁculdades. Para quem já
possui o hábito de cuidar do seu pet em casa, essas
informações também auxiliam na manutenção da
pelagem mais bonita e saudável.
Vale ressaltar que você utilize produtos e materiais
de boa qualidade, que irão trazer maior conforto e
segurança para seus pets durante os procedimentos
de higienização e escovação.

1 - Pelagens longas e médias:
Eu uso e recomendo Hydra by Pet Society!

Fábio Martins
Atendimento Domiciliar

11- 98477-0614
@martins37fabio
Edição 22
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Pet Mix

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

Pet Mix

A

medicina veterinária tem evoluído muito
nos últimos tempos. Diversas novas áreas e
especializações hoje são uma realidade no
mercado brasileiro, tornando o atendimento aos
animais cada vez mais especíﬁco e de qualidade.
A medicina de animais silvestres e exóticos é uma
destas áreas que cresceu muito nos últimos anos,
cada vez mais proﬁssionais se capacitam para
atender a nova demanda de pets não convencionais
que dia a pós dia cresce no Brasil.
Dentro do ramo de atuação da medicina veterinária
de silvestres e exóticos, os proﬁssionais buscam dia
após dia por novas técnicas para melhorar a
qualidade de vida dos animais e aprimorar os
tratamentos clínicos destes animais diferentes e
carismáticos. Hoje iremos falar um pouco sobre a
laserterapia e a terapia fotodinâmica, técnicas
complementares à medicina veterinária tradicional
que ajudam cada vez mais nossos pacientes.

aparelho.
Temos dois tipos de laser: infravermelho e o
vermelho. O laser infravermelho é mais eﬁcaz para
analgesia, já o laser vermelho, para o auxilio no
processo cicatricial. A cicatrização quando usado os
dois comprimentos de onda (vermelho e
infravermelho) é melhor do que usar apenas um
deles.
A frequência de aplicação depende da indicação
clínica, por exemplo, para feridas abertas onde as
aplicações são mais frequentes, pode ser utilizado
em dias alternados.
A laserterapia é contraindicada em casos de

A laserterapia também chamada de terapia por
fotobiomodulação (FBM) é a técnica que utiliza a
emissão de luz como meio terapêutico. A terapia
através da luz vem desde a antiguidade, até mesmo
antes de Cristo, onde era utilizado da à luz solar para
estimulação.
A laserterapia é muito utilizada hoje na
ﬁsioterapia/ﬁsiatria para analgesia, ação antiinﬂamatória e de cicatrização tecidual.
Para realização do procedimento o equipamento
deve estar em contato com a pele e perpendicular
ao tecido (devem ser afastados os pelos e penas, ou,
se necessário, cortar os pelos). A aplicação é
pontual, dependendo da extensão da mesma deve
se realizar aplicações múltiplas com distância de 15cm entre cada ponto devido a capacidade de
penetração e expansão da luz emitida pelo

Arquivo Pessoal
Tratamento com laserterapia para feridas
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Pet Mix

neoplasia (tumores), linha de crescimento ósseo,
fêmeas grávidas, áreas com sangramento e
diretamente sobre glândulas devido ao estimo
ﬁsiológico que ocorre no tecido, estimulando a
proliferação celular.
Já a terapia fotodinâmica (TFD), foi descoberta há
mais de cem anos observando a morte de microorganismos quando exposto a corantes não tóxicos
ativados por luz visível. Desde então, tem sido
estudada para servir como tratamento em células
tumorais, entre outras enfermidades. Nos últimos
tempos o interesse na técnica tem aumentado pelos
efeitos antimicrobianos observados.

Dentre as vantagens da TFD, podemos citar a
eliminação de bactérias em períodos muito curtos
de tempo (apenas alguns minutos de
procedimento), o desenvolvimento improvável de
resistência bacteriana (comumente encontrada
com uso de antibióticos convencionais) e ausência
de danos ao tecido saudável, sendo uma excelente
alternativa as terapias convencionais.
Esta é uma terapia utilizada comumente com muito
sucesso clínico em pododermatites (lesões
infeccionadas nas patas), abcessos, lesões
contaminadas por bactérias e/ou fúngicas de forma
geral.

O mecanismo de ação da fotossensibilização da TFD
consiste na interação da luz visível com o
fotossensibilizador (corante especíﬁco) e o
oxigênio, produzindo radicais livres que induzem
severos danos às células dos micro-organismos,
levando a sua morte.
A combinação entre agente fotossensibilizador e
luz apresenta o índice de redução microbiana de 99100%, além de apresentar efeito terapêutico de
auxilio na cicatrização, modulação da inﬂamação e
promover analgesia.
Há inúmeros agentes fotossensibilizantes
(corantes) descritos, o mais estudado é o azul de
metileno, que é capaz de impedir a proliferação de
bactérias mesmo sem a ativação da luz descrita
anteriormente.
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Arquivo Pessoal
Uso da TFD para lesão contaminada em abdômen de um hamster-sírio
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Aventura pet

Por: Flávia Salce
Foto: Reprodução da Internet

Pet Tour

O

momento é de cautela, e devemos procurar
ao máximo nos proteger e evitar a
propagação do COVID-19, entretanto,
nessa edição, vou deixar uma dica bem legal para
que assim que tudo voltar ao normal, você possa
conhecer a cidade de Socorro que ﬁca a 135 km de
SP, cerca e duas horas de distância da capital
Paulista, conhecida principalmente pelo polo de
malharia, onde muitos turistas gostam de visitar
essa bela cidade no período de inverno, também é
conhecida como a capital do turismo de aventura.

melhor amigo, isso mesmo, Socorro, além de
destino democrático para turistas de todas as
idades, é também pet friendly. Aos visitantes que
não deixam de levar seus peludinhos para as
viagens, é oferecido aos tutores o rafting dog, em
que os ﬁlhos peludinhos embarcam com seus
tutores pelas corredeiras do Rio do Peixe
devidamente paramentados com coletes salvavidas.

É Wilson
uma Salce
estância hidromineral localizada na Serra da
Mantiqueira e às margens do Rio do Peixe, ou seja,
de um lado, paisagens de montanha, de outro,
cachoeiras e muita água para se divertir com toda a
família. Com as altas temperaturas do verão, é hora
de desembarcar na aventura da cidade para se
refrescar com as atividades aquáticas disponíveis
com corredeiras para rafting, trilhas com árvores
gigantes, mirantes e cachoeiras.

Com ou sem pet, o rafting é uma das atividades mais
populares na cidade. A descida em bote inﬂável
superando as corredeiras do Rio do Peixe costuma
ter dois percursos: o proﬁssional, que percorre 7km,
e o família, de 4km, disponível para crianças a partir
de 6 anos. Apesar do nome, ambas as modalidades
são indicadas para iniciantes que têm pouca
experiência e proporciona a possibilidade em ver de
Wilson Salce
perto diversas aves e animais, como os macacos,
além de pausa para ﬂutuação no rio e mergulho na
cachoeira.

A cidade virou refúgio perfeito para quem quer
passar um ﬁm de semana próximo a natureza,
fazendo trilhas e aventuras acompanhado de seu

Além das modalidades anteriores, foi criado
também o Rafting Estudo do Meio, esse passeio é
indicado para alunos que, acompanhados de um

Andrea Miramontes
Rafting Dog
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Pet Tour

AD Comunicação e Marketing

de um biólogo, aprofundem seus conhecimentos
mais sobre a fauna e a ﬂora da região e a importância
da preservação ambiental enquanto se aventuram
pelas águas.
A programação continua com trilha pelas
cachoeiras, entre elas, a Trilha do Escorredouro,
que inclui caminhada em terreno de Mata Atlântica
antes dos mergulhos e é organizada por
praticamente todas as empresas locais.
Para quem busca aventura e aconchego no mesmo
lugar, o endereço é o Parque Monjolinho, cercado
de ﬂorestas nativas e às margens do rio, reúnem
hospedagem e espaço para atividades. Entre elas, o
boia cross, ideal para crianças, o stand up paddle
sozinho ou acompanhado por um amigo de quatro
patas, caiaque duplo e tirolesa. Trilha pelas
cachoeiras e rafting com graus de diﬁculdade
variados também fazem parte da programação
disponível aos visitantes.
Outro lugar que oferece estrutura hoteleira,
gastronômica e de recreação impecáveis é o Parque
dos Sonhos, por lá, é possível comprar um passe
pg 22

diário e usufruir de todas as atividades sem precisar
se hospedar. Entre as opções de aventuras
aquáticas, estão boia cross e rafting para todos os
grupos, mas tem programa especial com guias
treinados para atender aos visitantes da terceira
idade.
A cidade tem se especializado bastante desde os
passeios aos hotéis, todos os espaços como:
restaurantes, cafés, bares e até um pub, estão
adaptados para receber os nossos peludinhos.
As pousadas inovaram, com kit pet de boas-vindas,
algumas construíram pomares para passear com o
seu pet, e até piscina em formato de ossinho, com
água na temperatura ideal para eles.
Você quer conhecer mais sobre a cidade de Socorro,
acesse o site da cidade www.socorro.tur.br lá você
encontrará o calendário festivo da cidade e poderá
escolher uma data, como a festa do milho, da
padroeira, arraial, café com viola, rock and beer
entre outros festivais e de música.
Programa-se e tenha uma excelente aventura!

Edição 22

Minha Mensagem

Criado por Lucas A. Salce de 11 anos de idade
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Essa eu não sabia!

Alerta Vermelho

Por Flávia Salce
ndêmico da costa leste da Tasmânia, o peixe-vermelho (Thymichthys politus) é assim chamado por
causa da sua cor avermelhada acentuada em suas barbatanas e nadadeiras que parecem mãos, eles
medem entre 6cm à 13,50cm de comprimento.

E

Reprodução Internet

Esta pequena espécie habita locais rasos e costeiros, incluindo o topo de rochas, macroalgas, áreas arenosas,
rochas e recifes de corais. Costumam ﬁcar abrigados camuﬂando-se ao ambiente em que vivem. Sua
alimentação consiste em pequenos crustáceos e vermes marinhos.

peixe-vermelho (Thymichthys politus)
Photo: Rick Stuart-Smith / IUCN Red List

Estima-se que essa espécie atinge a maturidade
sexual entre 2 e 3 anos de vida e acredita-se que o
ciclo de vida seja de 20 anos.
Após o acasalamento as fêmeas depositam entre
30 a 60 ovos em pequenos aglomerados em que
os mantêm ﬁxados presos nos substratos
verticais, como ascídias (Ascidiacea) e em folhas
de alga-verde.
Segundo a IUCN o peixe-vermelho está
classiﬁcado na Red List como CR - Critically
Endangered (Criticamente em Perigo), ou seja,
há risco eminente de extinção. Na natureza
foram encontrados menos de 100 indivíduos
vivos.

As principais ameaças gerais incluem perda de substrato
de desova como as ascídias, perda e degradação de
habitat, poluição e assoreamento da água e densidades
crescentes de ouriços-do-mar, a caça furtiva para uso
como animais de estimação, e a mudança climática da
água, tornando a mais quente. Há um esforço muito
grande para tentar a reprodução desse magniﬁco
animalzinho, mas ainda é um desaﬁo muito gigante.

Fonte: Environment / Australian Geographic / IUCN Red List
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peixe-vermelho (Thymichthys politus)
Photo: Rick Stuart-Smith / IUCN Red List
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Saúde Animal

CoVID-19 x Pets
Por: M.V. Msc. Fagner de Moraes de Oliveira
Foto: Reprodução Internet

Saúde Animal

O s vírus corona são considerados espécie
especíﬁcos, o que signiﬁca que o corona de um cão
não infecta outras espécies, assim vale para os
humanos também.
O coronavírus do cães é o CcoV, ele gera nos cães
uma gastroenterite, já nos felinos é o vírus FcoV que
gera neles a Peritonite Infecciosa felina.
Tanto o CcoV e o FcoV são de um gênero diferente
dos coronas vírus humanos como o CoVID-19, o
SARS e o MERS.
O coronavírus canino pode ser prevenido pelas
vacinas importadas V8 e V10, a sua evolução no
paciente infectado pode necessitar de internação. A
infecção apenas por CcoV é considerada
autolimitante, o paciente se recupera em 7 a 10 dias,
casos fatais estão associados a infecção simultânea
com o adeno vírus e a parvovirose.

com seus PET’s. Imagine uma pessoa positiva para
corona isolada em seu quarto passando a mão no
seu gatinho persa, e minutos depois o mesmo
gatinho se esfregando no colo das pessoas na casa.
O Gato vai transmitir o vírus assim como um copo,
uma maçaneta, o botão do elevador.
O que podemos fazer de efetivo é se cuidar, quem
pode ﬁque em casa, lave bem as mãos, evite coçar os
olhos e o nariz, se estiver com sintomas use máscara
e procure atendimento médico. Álcool em gel
funciona muito bem para a higienização das mãos.
Duvidar de nós mesmos é cuidar de quem amamos.
Reprodução da Internet

C

om a pandemia do CoVID-19 muitas pessoas
ouviram o nome coronavírus pela primeira
vez, mas as pessoas que trabalham na área
da Saúde o coronavírus já era um nome familiar. A
notícia da morte de um cão infectado por
coronavírus na China trouxe alarde e preocupação a
tutores e pessoas que trabalham com os PET's.

O Peritonite Infecciosa Felina já é uma doença
progressiva e fatal. Não existe vacina e o tratamento
é de suporte e manutenção da qualidade de vida. A
melhor prevenção para os felinos é a castração e
impedir que o animal tenha acesso à vida livre, ou
seja, nada de saidinhas à rua.
Os PET's não são portadores do CoVID-19, mas
precisamos tomar alguns cuidados para eles não
serem vetores do vírus assim como a nossas mãos
são. Pessoas diagnosticadas ou em isolamento por
suspeita do novo corona não devem ter contato

Edição 22

pg 27

Capa

N

essa edição tivemos a oportunidade de conversar com uma pessoa que une e ama as duas melhores
coisas do mundo, crianças e animais.

Silvia Abravanel, mesmo com uma agenda tomada de compromissos, nos recebeu com muito carinho e
pudemos conhecer os bastidores do Bom dia & cia, presenciar a interação e a sinergia dessa equipe que se
tornou uma família. Silvia nos contou sobre suas paixões, que são suas ﬁlhas humanas e seus ﬁlhos e ﬁlhas de
pelos e penas, que lhe trazem a cada dia um novo sentido da vida.

Desde que me conheço por
gente, eu gosto de animais. E
sempre tive contato com eles,
íamos com muita frequência à
fazenda de meu tio, então,
minha vida sempre foi assim,
no meio do mato e dos bichos,
daí veio minha decisão em me
tornar veterinária. Eu sempre
tive bichos, quando
pequenininha tinha 4
cachorros, tive periquito, um
potro, em que diga-se de
passagem, foi dele que levei
meu primeiro coice (risos).

Arquivo Pessoal

Silvia, nos conte um pouquinho como foi a sua
primeira ligação com os pets?

Como assim? Você levou um
coice de seu potrinho?

sítio eu tenho 14 cavalos, 4 pôneis, 5 cachorros, tenho
ovelha, pato, marreco, um casal de perus, coelho e
galinhas, muitas galinhas.
Recentemente um casalzinho
de passarinhos que te
adotou, é verdade?
Verdade Wilson, eles me
adotaram, mas eu os deixei
para a natureza, porque eles
não eram meus e eu não
prendo animal em gaiola. Lá no
meu sítio a gente faz viveiro
porque tem muito gavião na
região, então, eles acabam
com os bichos. Por esta razão a
g e n t e fa z v i v e i r o s a l t o s ,
grandes e bem arejados, com
lugar de sombra e lugar de sol,
comidinha e águinha, não são
gaiolas, são viveiros, para
deixar os patos e as galinhas,
ressalto que fazemos isso não
para mantê-los presos, mas
sim, para lhes dar abrigo e
proteção. Eu não prendo
animais, principalmente
pássaros.

Levei (mais risos). Foi uma
situação engraçada, havia um
galho preso em suas costas e
ele estava correndo em
direção a sua mãe, e eu quis
tirar o galho, então, corri atrás
Silvia Abravanel e Lindinha
dele, e nessa ele me deu coice
que jogou longe. Não foi nada grave, ou que isso tenha
Você é formada em veterinária, chegou atuar na
feito com que lhe amasse menos, mas me ajudou a
área?
compreender mais sobre ele.
Atualmente quantos pets você tem?
Aqui em São Paulo eu tenho 2 cachorros e 3 gatos, no
pg 30

Não, porque logo que me formei eu descobri um
problema da minha ﬁlha, ela é especial, eu me
dediquei à ela por três anos, depois de três anos que
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Capa
Como digo, se aqui não fôssemos uma família no Bom
dia & cia, eu teria ﬁcado em uma situação bem ruim,
mas a nossa equipe é muito competente e
comprometida e eles me ajudaram muito, quando me
dava um branco eles davam dicas, me ajudando com
as regras, e por essa cumplicidade e um bom
relacionamento que hoje consigo tirar de letra.
E a escolha de apresentar o Bom dia & cia foi sua ou
partiu do seu pai?

Arquivo Pessoal

Partiu da justiça. As crianças que antes apresentavam
o programa tiveram que ﬁcar um tempo afastadas por

Silvia Abravanel com suas ﬁlhas Luana e Amanda

depois de três anos que ela já estava estabilizada, eu
contratei uma babá e meu pai me chamou para voltar
trabalhar com ele na televisão.
Antes de ser apresentadora você trabalhava nos
bastidores?
Sim, eu trabalhei muitos anos nos bastidores. Eu já
cheguei a apresentar programas aqui no SBT, foram o
Cor de Rosa e Casos da Vida Real, mas foi por um ano e
pouquinho, depois disso ﬁquei só nos bastidores, e de
quatro anos para cá estou à frente do Bom dia & cia.
E como foi essa transição dos bastidores para
frente da televisão?
No primeiro dia eu confesso que ﬁquei bem nervosa,
porque eu sou muito tímida, e eu esqueci todas as
provas e as regras do programa, eu esqueci tudo!
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pg 31

Capa
pessoas também, que dividam suas vidas com pets,
seja com um gato, cachorro, hamster, camundongo,
periquito ou cavalo, que acabam tornando-se
membros de suas famílias. E isso é fruto do amor que
temos e que recebemos deles. Uma de minhas
melhores amigas, comemora o aniversário de sua
cachorrinha eu acho o máximo! O legal de tudo isso é
vermos a valorização desse ser que está em sua casa, e
hoje pode fazer parte de sua família.

Arquivo Pessoal

Você é a favor da criação ética de pets?

Belinha e Paçoca

causa de uma decisão do Ministério Público, então, me
chamaram para apresentar, estava previsto que eu
ﬁcasse uns 15 dias apresentando o programa. Então,
as crianças puderam voltar a apresentar o programa,
mas o Brasil pediu para que eu voltasse, me ligaram
me dizendo que eu tinha que apresentar o Bom dia &
cia porque o Brasil gostou muito da forma em que
conduzi o programa e queriam que eu voltasse, aí eu
voltei e não saí mais.

Wilson, sou favorável a criação ética, deixando claro o
conceito de criação ética, é aquela que respeita o
limite dos animais, as matrizes têm 2 crias na vida, os
animais vivem em ambientes saudáveis, e sob
nenhuma hipótese há maus-tratos. Para você ter uma
ideia, faço isso em meu sítio. Eu tenho minhas éguas,
tenho garanhões e no máximo 2 crias, não passa disso,
inclusive foi bom você ter tocado nesse assunto, eu
tenho uma mula, e eu tinha uns caseiros que judiavam
demais dessa mula, botavam em carroça, ela estava
em carne viva, e eu comprei um trator, e aposentei a
mula. A mula hoje vive no meio dos pôneis, feliz da
vida e saudável. E ela vai ﬁcar o tempo necessário, o
tempo que ela ﬁcar no sítio até morrer, e eu vou
enterrá-la em meu sítio, porque eu acho muito
desumano algumas coisas que as pessoas fazem com
os animais, essas coisas de forçar, de querer
extrapolar o limite do animal, porque ele é um ser
vivo, então, ele tem o limite dele assim como nós

Quais seus projetos para o futuro?

Qual sua opinião sobre os pets estarem sendo
introduzidos como membros da família?
Meus bichos são os meus ﬁlhos. Eu não os chamo de
bichos, eu os chamo de ﬁlhos. E vejo isso cada vez nas
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Eu tenho um buﬀet e esse já o meu projeto fora do SBT.
Montei um buﬀet infantil, o Kolônia Kids, totalmente
lúdico, completamente diferente de tudo que tem por
aí, é bem legal, muito interessante, atende a família
toda e é aqui em São Paulo.

Silvia Abravanel e Sulamita

Wilson Salce
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Falando em proteção animal, já te procuraram para
se autopromoverem?

Silvia Abravanel e Jack

temos os nossos. Outro dia eu adotei uma potrinha,
de uma propriedade perto do meu sítio, eles gostam
só de machos, e eles deixam as fêmeas no pasto para
morrer. Quando ela chegou estava parecendo um
cavalinho de pau, de tão magrinha que ela era, uma
das minhas éguas que já tinha desmamado de um
potro que ela teve, acabou a adotando, e hoje a potra
está linda e super forte, maravilhosa. Mas tem pessoas
e pessoas né?
Casos de maus-tratos são revoltantes,
acompanhamos o caso da rinha de Mairiporã...
Desculpe te interromper, eu acho isso um absurdo!
Nossa, eu ﬁco indignada com esse assunto, pena que
não posso me manifestar publicamente, mas são
coisas que eu não aceito, colocar animais para
digladiarem, para se matarem, para se ferirem, a
troco de espetáculo? A troco de gracinha? Eu não
aceito isso! Como o caso daquela senhora que jogou o
cachorro aleijado na rua, para provocar sei lá quem,
vai ela brigar com o marido dela, não use um animal
totalmente indefeso. Eu não aceito essas coisas, as
vezes até me mandam coisas pelo Facebook, eu
preﬁro não me pronunciar, às vezes eu coloco uns
emojis de brava, mas eu não aceito, eu protejo sim, eu
sou muito de ir a ferro e fogo, sabe, de proteger os
animais, de querer cuidar, e ver esses espetáculos
absurdos e sem coração, me tiram do sério.
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Na sua opinião, as crianças devem ter pets?
Sou totalmente favorável a essa questão. Um
animalzinho é capaz de fazer e trazer transformações
incríveis na vida das pessoas. Veja, se a pessoa está
passando por uma situação ruim, uma dor ou uma
tristeza, e as se chegar a um animal, ele tira toda essa
dor, todo esse sentimento ruim de você, eu acho
incrível e acho que toda criança tem que ter um
bichinho, que seja um peixinho, não importa, mas ela
tem que cuidar dessa outra vida, zelar por essa outra
Edu Leporo
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Sim, mas eu vejo de longe, porque a gente que gosta
de bicho, assim como eu tenho os meus bichos e as
vezes faço algumas postagens, mas eu não ﬁco
mostrando que eu faço ou que eu deixo de fazer, eles
são os meus ﬁlhos, minha vida, são meus animais,
agora pessoas que não gostam de animais, mas que
precisam se propagar na mídia e querer ser alguém,
dizendo que é boazinha e se diz de anjo, eu não aceito
isso e vejo de longe esse tipo de gente. Usar de seres
indefesos, sejam eles quais forem, você não precisa
ﬁcar se propagando, ﬁcar vendendo tua imagem
através de um ser indefeso, eu não dou papo para esse
tipo de gente. Quando o assunto e pessoa envolvida
são sérios, a conversa é outra!
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Dante e Grey
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natureza, nadar num rio, e deixar essa coisa
materialista um pouco de lado, teria que ter aquela
coisa mais sentimental, mais gostosa da infância, de
ser criança mesmo, de ser um ser humano e não uma
máquina, de como as pessoas estão se tornando
desde pequenas inclusive.
No Bom dia & cia, algumas brincadeiras são
mantidas desde a época do Bozo, qual é a
brincadeira que as crianças mais gostam de
participar?

Arquivo Pessoal
Silvia Abravanel

Da criança voltar a ser criança, da criança brincar de
coisas de criança. Da criança ter mais contato com a
natureza, com animais, não ﬁcar apenas no celular, só
vendo aquilo o tempo todo, ela precisa colocar o pé da
grama, comer uma fruta do pé, andar a cavalo, de se
sujar... Outro dia, tinha uma criança no meu sítio que
não sabia o que era um peru, ele ﬁcou brincando com o
peru e o peru brincava com ele, mas ele não sabia que
bicho era aquele, eu ﬁquei indignada! O menino tem 9
anos, precisa trazer a criança para esse mundo
externo novamente, porque com essa coisa de celular,
as crianças desaprenderam a jogar o jogo da velha, do
rabo do burro, amarelinha, coisas que a gente
brincava quando éramos pequenos. As crianças
precisam voltar a ser crianças, e eu sinto muita falta
disso, porque eles não sabem mais o que é ser criança.
O que é ter realmente aquela fase gostosa da vida,
brincar na rua, com os amigos, ter contato com a
Edição 22

A prova dos cavalinhos (risos). Elas na verdade
gostam de brincar, eu incluo muito a família, eu quero
ver também a família brincando junto, são cinco
minutos de bloco, quero aqueles cinco minutos que a
criança traga a família, a avó, o papai, a mamãe, o titio,
a titia, os irmãos, os amigos e vizinhos, não me
importa, eu quero que a criança volte a ter esse
convívio com a família e a família com a criança. Eles
gostam de todas as brincadeiras, porque estimula
muito, as brincadeiras aqui são extremamente
lúdicas, e o que estimula também é a competitividade,
aprender a perder, porque atualmente as crianças não
sabem perder. As crianças estão se tornando tão
mimadas que elas não sabem perder, então se perde
ﬁca emburrado, chora... E a gente está reeducan'do as
crianças, para elas não existem essa coisa de
competição, uma brincadeira onde uma vai ganhar e o
outro vai perder, eu até me incluo na história: “Nós
perdermos!”, agora, quanto a predileta, acho que eles
gostam de todas!

Arquivo Pessoal
Silvia Abravanel com falcão-asa-de-telha (Parabuteo unicinctus)
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Qual dica você dá, para a criança que ter um
animalzinho?

Arquivo Pessoal

Darin e Silvia Abravanel

porque isso é uma troca, eu acho bem bacana e bem
interessante. Falo isso não só para crianças, para
todas as idades, eu já assisti várias matérias, inclusive
aqui no Brasil, onde levam cachorros para os hospitais
com crianças com câncer, idosos em asilos tudo isso é
muito bom, o animal é aquela coisa de coração de
alma, não sabe falar e ele expressas através de um
olhar ou abanada de rabo, ou de repente em cima do
seu colo, não importa como ele vai expressar, mas
aquilo traz uma sensação de conforto. Minha ﬁlha
inclusive, que é especial, e faz Equoterapia, foi uma
das melhores coisas que aconteceu na vida dela, o
contato com o animal dá um novo sentido à vida.
Qual diferença você sentiu na ﬁlha sua após iniciar a
Equoterapia?
Mil porcento! Na Equoterapia o que eles explicam, é
que a criança tem que manter o equilíbrio, a criança
está exteriorizando o mundo interno dela e as
crianças especiais são mais fechadas, ainda mais que
minha ﬁlha tem sintomas de autismo, mesmo não
sendo autista. Então, elas acabam exteriorizando o
mundo interno delas, elas acabam vendo o mundo em
volta, tem que se equilibrar, eu indico a Equoterapia
para famílias que tenham crianças especiais, até
crianças hiperativas, tudo isso é muito bom, a
Equoterapia é um esporte incrível e ela mudou e
muito, minha ﬁlha renasceu.
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É essa troca, da criança ter a responsabilidade, o
animalzinho é um ser que precisa comer, precisa
tomar banho, ter o lugar onde dormir, e tudo tem que
estar limpinho, então, a criança vai também se
conscientizando disso, de que um ser vivo que vai
depender dela. O papai e a mamãe podem sim ajudar,
mas a criança, tem que ter aquele censo de espaço, de
educação, de higiene, de cuidar do próximo, porque
as coisas atualmente estão diferentes, muitas vezes as
crianças só tem contato com eletrônicos, Internet, e
com isso, as crianças estão muito introspectivas, e ela
tendo um animalzinho, ela vai colocar os sentimentos
delas para fora também, então ela vai educar tudo
isso com ela, o amor, o sentimento de carinho, ou o
sentimento de perda porque isso também pode
acontecer, dá um peixinho e o peixinho morre, a
criança vai chorar e vai sofrer, isso também é
estimulado na criança, de como lidar com a perda, de
como lidar com a morte, de como lidar com um
animalzinho é de verdade e ele não é um brinquedo,
porque ela precisa comer, tomar banho, isso que ela
aprende com o papai e com a mamãe, ela vai passar
para o animalzinho dela, então ela vai exteriorizar o
sentimento e as próprias atitudes dela, não importa a
idade que tenha, acho importante essa interação.
Com toda essa modernização, você sente carência
nas crianças de hoje?
Arquivo Pessoal

Wilson Salce
Amanda, Jack e Silvia Abravanel
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jogando juntos, ali com a família, então essas coisas
realmente emocionam a gente, emociona a nossa
produção.

Arquivo Pessoal

E para fecharmos, qual recadinho você deixa para o
seu público?

Belinha e Silvia Abravanel

ﬁca emburrado, chora... E a gente está reeducando as
crianças, para elas não existem essa coisa de
competição, uma brincadeira onde uma vai ganhar e o
outro vai perder, eu até me incluo na história: “Nós
perdermos!” Quanto a predileta, acho que eles
gostam de todas!

Vamos cuidar melhor dos nossos animais, parar de
judiar, parar de maltratar, eles são seres e sentem
dores, eles têm sentimentos, embora possa ser um
gato, um rato, um camundongo, um gorila, ou um
elefante, eles têm sentimentos! Vamos dar mais um
pouco de valor, um pouco não, muito valor, para os
animais, esses seres indefesos que dependem, sim, da
gente. Dependem do nosso amor, gostam do nosso
amor, e se você souber dar amor para um animal, ele
vai retribuir, de alguma maneira ele vai retribuir,
incentivem seus ﬁlhos a cuidarem de seus animais.
Tenham animais em casa, porque é muito bom, é
muito saudável, e crianças, vamos voltar a ser
crianças!

Vários momentos! Teve um, que foi até época de Natal
e estávamos com um Papai Noel aqui, aí ligou uma
criança e eu peguei um presente, e brinquei com o
presente, acho que na época ela ganhou R$900,00 ou
R$1mil não me lembro ao certo, e ela falou que ia
comprar o material escolar dela, isso me emocionou
muito. Têm muitas crianças que falam que vão ajudar
a mãe a pagar uma conta de casa, isso é uma coisa
muito legal, a gente vê que eles estão praticando a
solidariedade. Hoje mesmo no programa, no “jogo da
mais experiente” (jogo da velha), tinha uma opção ali
da menina ganhar, ela acabou trocando e colocou
para baixo, para eles empatarem, isso é um ato muito
nobre, entre as crianças. Graças a Deus ela têm esse
espirito de compartilhar, eu quero ganhar, mas
deixarei o outro ganhar também, eles não se
conhecem, não são amigos, mas naquele momento
eles acabam se tornando amigos, porque eles estão
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Qual momento foi mais marcante em seu
programa?

Silvia Abravanel
Edição 22
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Dicas Vet

Uma picadinha
E

m meio a pandemia do coronavírus nós
humanos, temos falado muito sobre a
vacinação da gripe. Essas campanhas de
vacinação da gripe humana fazem as pessoas
lembrarem de vacinar seus cães também.
A gripe Canina, conhecida como Tosse dos Canis tem
como principal agente transmissor a bactéria
chamada de Bordetella bronchiseptica. O mês de
março é o melhor momento para vacinar seu cão,
para que ao iniciar o inverno ele já esteja imunizado.
O protocolo vacinal no primeiro ano que o paciente
será vacinado são de duas doses no intervalo de 21
dias, podendo se iniciar quando o ﬁlhote completar 8
semanas de vida.
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Por: M.V. Msc. Fagner de Moraes de Oliveira
Foto: Reprodução da Internet
Existe no mercado nacional uma vacina de aplicação
intranasal, além de proteger contra a Bordetella
bronchiseptica protege também contra o
Adenovírus Canino tipo 2, o vírus da Parainﬂuenza
Canina. Seu protocolo é de uma aplicação por ano.
Em alguns animais a contenção para a aplicação é
bem difícil devido ao desconforto, mas ele se
justiﬁca pois tem uma melhor eﬁciência na proteção
do seu PET.
Esses protocolos podem sofrer alterações devido a
região do país, raça e idade do paciente. Lembrando
que a elaboração do protocolo vacinal e a aplicação
da vacina só pode ser feita por Médicos Veterinários
credenciados pelo Conselho Regional de Medicina
Veterinária.
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Vivendo em Condomínio

Isolamento
Coletivo

Por Wilson Salce
Foto: Reprodução da Internet

Vivendo em Condomínio

G

eralmente nessa época do ano, durante o
período diurno, os condomínios costumam
ter muitas unidades vazias, o que resulta e
mais silêncio e maior tranquilidade aos condôminos
que ﬁcam em suas unidades.
Entretanto, devido ao momento de isolamento
social, muitas famílias estão conﬁnadas em suas
casas, a ﬁm de contribuir com a minimização da
contaminação do COVID-19 entre as pessoas.
Este fato é admirável e de muito bom-senso entre
todos os que estão por livre vontade mantendo-se
no interior de suas casas e demonstrando amor e
respeito aos demais. Confesso que pensei que o
número de pessoas que iriam aderir
espontaneamente seria bem menor, ﬁquei
espantado com tamanha solidariedade. Mesmo
algumas pessoas não entendendo a real
necessidade de estarmos nos sujeitando a
deixarmos nossas rotinas para nos dedicarmos a
cuidar de nossa saúde e zelar pelos outros.
Minha esposa e eu, fomos infectados pelo COVID-19,

a contaminação ocorreu quando ela foi levar nosso
ﬁlho, Lucas, ao pronto socorro por apresentar
manchas escuras no corpo, ocasionada por uma
alergia. Quando soubemos que estávamos
infectados, seguimos à risca todas as
recomendações médicas e nos mantemos em
isolamento completo, cumprindo o período
determinado pelos médicos para que ﬁcássemos em
casa sem contato com qualquer pessoa.
Nesse período o mais difícil foi manter a saúde
mental em ordem, para isso, nos abstivemos de
todas as mensagens que tratavam a pandemia de
forma exagerada ou sensacionalista. Procuramos
ocupar nosso tempo com atividades positivas, lendo
bons livros, assistindo bons ﬁlmes e conversando
sobre assuntos felizes e estimuladores.
Aproveitamos também para fazermos alguns cursos
on-line, aﬁnal, estudar, aprimorar e aprender são as
melhores coisas que podemos fazer. Pudemos
também, aproveitar mais tempo com as crianças e
cuidarmos um do outro. Num mundo tão corrido em
que vivemos, às vezes, nem olhamos nos olhos de
quem amamos, não reparamos a roupa que
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receber assim que chegássemos em casa, não
sentimos o perfume, entre tantas coisas, que pelo
simples fato de estarmos sempre ocupados e na
maioria das vezes, com coisas que podem esperar.
Para mim, em especial, o lado bom de tudo isso é que
pude resgatar essas coisas, o olhar, o carinho, o
respeito, o amor. E perceber que tudo o que sempre
me preocupei é secundário, uma vez que o mais
importante é o que está dentro de minha casa,
minha família.
Algumas pessoas podem se perguntar, “eles não
estavam contaminados?” “Como conseguiram fazer
cursos?” Eu respondo, tivemos sim um período
bastante duro com muitas dores e os sintomas bem
desagradáveis dessa doença que não desejo a
ninguém. Só que decidimos que enfrentaríamos
essa doença sem reclamar ou nos fazermos de
vítimas. E com a ajuda de Deus, superamos todas as
suas etapas evolutivas.
Contudo, mesmo mantendo nossa família em
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conﬁnamento, víamos muitas crianças brincando
em nossa rua no condomínio, ouvíamos ao longe as
crianças brincando pelas outras ruas, houve um
período onde todos pensavam estar em férias. E aos
poucos fomos vendo o movimento diminuir, as
vagas de visitantes ﬁcarem livres, e as unidades cada
vez mais ocupadas por seus moradores.
É estranho, houve tempo de brincadeiras, cantorias,
músicas altas, e depois o silêncio começou a tomar
conta das unidades. O tédio havia batido às portas.
E cada dia que se passa o silêncio aumenta, mesmo
tendo os moradores em suas unidades. Isso é
preocupante, já que o sentimento de alegria dentro
dos lares deveria se contínuo e sempre presente.
Percebemos que até mesmo os pets estão sendo
afetados por esse clima pesado, ﬁcam menos ativos,
mais ansiosos ou mais estressados. Não passeiam
mais, não brincam mais ao ar livre, estão igualmente
conﬁnados.
Será possível manter a energia e alegria dos pets
Edição 22
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sempre em alta nesse período? Te digo que sim! Veja
Wilson Salce
só como
você pode melhorar o ânimo de seu pet
durante esse período que estamos enfrentando:

·

Caso tenha ﬁlhos os envolva na brincadeira,
as crianças se sentirão mais queridas e
poderão se divertir em conjunto com o pet.

·

Crie rotinas de brincadeiras com seu pet em
horários predeterminados. E siga o roteiro
todos os dias, os cães principalmente,
gostam de rotinas.

·

Escove a pelagem de seu pet diariamente,
além de remover os pelos e células mortas,
isso trará um momento relaxante ao pet.

·
·

Estimule o olfato de seu pet, lembrando que
os cães desenvolvem seu lado sensorial por
esse sentido. Esconda petiscos em locais
distintos e faça com que os procure.

Brincar de correr com seu pet também é uma
alternativa bem interessante, tanto o pet
quanto você poderão realizar atividades
físicas e se divertirem ao mesmo tempo.

·

A tão conhecida brincadeira de pegar bolinha
é uma ótima pedida, isso fará com que ele
gaste energia e divirta-se bastante.

·

Usar brinquedos interativos também são
ótimos para brincar dentro de casa, existem
tabuleiros, uns que liberam petiscos, entre
tantos outros, esses brinquedos mantêm o
pet entretido por um bom tempo.

Você não tem brinquedos interativos para
disponibilizar ao seu pet? Que tal fazer um agora
mesmo?
Vamos fazer um brinquedo que libera petiscos, você
precisará de:
· 1 garrafa pet, pode ser de 290ml, 1l ou 2l
·

1 estilete ou tesoura

·

1 caneta hidrográﬁca
Fita adesiva

·
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Modo de fazer

adesiva faça o fechamento do orifício e adapte para
que funcione adequadamente.

Escolha o tipo de petisco que desejará colocar
dentro da garrafa pet, com a caneta hidrográﬁca
faça a marcação do petisco desejado. Com o estilete
ou tesoura faça o recorte do formato do petisco,
vale lembrar que o recorte não poderá ser muito
maior que o petisco.

Uma dica, a primeira ﬁta adesiva deixe a superfície
colante para cima e cole outra ﬁta sobre ela com a
face adesiva para baixo. Isso fará com que os
petiscos não ﬁquem presos à ﬁta adesiva.

Remova a tampa da garrafa pet e coloque os
petiscos escolhidos no interior da garrafa. Feche
bem a tampa.

Tudo pronto? Agora é hora de brincar com seu pet e
deixá-lo bastante entretido com seu novo
brinquedo! Você pode preencher o brinquedo com a
ração de preferência de seu pet, biscoitos, snacks,
biﬁnhos, o que preferir, o limite é a sua imaginação.

Faça um teste rolando a garrafa para ver se o petisco
sai com facilidade ou se saem mais de 1 petisco por
vez. Caso estejam saindo mais de 1 petisco, com a ﬁta
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Não faça desse período uma tortura, aproveite ao
máximo com seu pet e sua família!
Edição 22
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Chegou a hora:
o ritual da formiga
Por Richard Rasmussen
Foto: Marcio Lisa / Txai Studios
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B

aku se aproxima de mim. Esta pequena
grande guerreira de um metro e meio de
altura, cheia de sabedoria, que cultua as
tradições e a língua Sateré nas aulas que ministra na
escolinha, me diz baixinho: “Richard, você não
precisa meter a luva. As tocandiras estão bravas
hoje. O povo Sateré te agradece muito pelo que
você mostrou muito da nossa cultura. Não precisa
meter a luva hoje”. Baku já me viu vestir as luvas por
duas vezes na vida. Ele sabe que sou capaz de lidar
com esta dor. Algo a incomodou desta vez, ela é uma
pessoa de muita sabedoria e não teria me abordado
à toa. Eu conheço a dor que vou enfrentar e, de certa
forma, não preciso passar pessoalmente pela
experiência para poder montar nosso
documentário. Mas isso faz parte de minha
natureza. É claro que enfrentarei esta honra eu o
povo Sateré me concedeu mais uma vez. Olho para o
jovem que acabou de “meter a mão na luva” e dele
tiro a iniciativa para levantar-me, beijar a testa de
Baku e responder baixinho: “Eu sei, mas a honra e a
gratidão são minhas, obrigado pela preocupação,
Baku”. Em passos ﬁrmes vou até as luvas e as
suspendo... Pela terceira e mais dolorosa vez em
minha vida.
A primeira sensação quando colocam as luvas em
suas mãos é que você está enﬁando a mão em um
buraco cheio de arame farpado, que raspa sua pele
enquanto a mão escorrega luva adentro. Os joelhos
parecem que fraquejam por um instante querendo
ceder. Imediatamente começo a rodar e batendo o
pé ﬁrme ao chão, produzindo um som oco,
acompanhado do chocalho que mantenho preso ao
calcanhar. Sou conduzido pelas canções preso pelos
braços a dois outros Saterés. O tempo deixa de
contar. Se você focar na dor está perdido, se
desespera e abandona a missão. Você ﬂutua,
percebendo a mão dentro da luva, simplesmente
deixando-se levar. Sem pressa, focado na alegria no
momento, no orgulho de estar participando de algo
que é feito por toda uma cultura tão importante
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como é a dos Saterés, o povo do guaraná, o povo da
formiga.
Finalmente as canções cessam. Eu sei que as luvas
serão retiradas e que a dor de centenas agulhadas
de seringas com veneno serão substituídas por uma
única e constante, que o simples respirar ou a brisa
do vento, parece piorar. Com as mãos inchadas
como as luvas de boxe, mais uma vez vou a Baku e
Sahu para agradecer pela oportunidade e pela
acolhida. Vou me medicar e me cuidar, pois no dia
seguinte já tenho uma nova locação. O trabalho não
para. Meus pensamentos voam para encontrar o
menino que participou comigo, um verdadeiro
guerreiro, que vai enfrentar mais 24 horas desta
mesma dor que estou sentindo agora. Deixo para
trás a aldeia sem uma despedida deﬁnitiva. Sei que
volto, aﬁnal saio daqui como um Sateré.

Marcio Lisa / Txai Studios
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Dias difíceis

Por Wilson Salce
Foto: Reprodução da Internet

Pet News

E

stamos vivendo um momento atípico em
todo o globo terrestre, é notório o medo no
rosto das pessoas, em todas as conversas, até
mesmo em grupos de aplicativos de mensagens,
redes sociais não se fala em outra coisa. O mundo
vive uma de suas maiores adversidades, enfrentar
um vírus que se alastra com uma velocidade
incomum e de alto contágio.
Devido a essa pandemia, fomos forçados a ﬁcarmos
em nossas casas, nos afastarmos de quem amamos,
pais, avós, tios, tias... o abraço tornou-se
temporariamente inapropriado, o beijo
interrompido, o aperto de mãos uma ameaça, a que
ponto chegamos!
Os comércios estão sendo obrigados a fecharem
suas portas, caminhar pelas ruas tornou-se um
desaﬁo, basta ver uma pessoa utilizando máscara de
proteção se aproximando, para que imediatamente
a outra se afaste com a expressão de terror
estampada em seu rosto, ou ainda, quem está se

precavendo é alvo de bullyng, por alguns
engraçadinhos.
As informações sobre esse vírus ainda são confusas,
contudo, podemos ver que há uma grande
mobilização para sua contenção. Particularmente,
eu creio que isso será contido em um curto espaço
de tempo. Mas, enquanto a cura não vem, o que
devemos fazer? Segundo os especialistas devemos
permanecer em nossas casas, e tomar cuidados com
a higiene de nossos lares e com a higiene pessoal,
principalmente protegendo a boca e o nariz com o
antebraço ao tossir ou espirrar. Lavar com sabonete
as mãos por 20 segundos, esfregando bem entre os
dedos, sob as unhas, as palmas, o dorso (costas) das
mãos e o antebraço. Empregar o uso de álcool gel
nas mãos após a lavagem e sempre que tiver contato
com qualquer substância que ainda não tenha sido
higienizada.
Ao sair às ruas, principalmente quem teve contato
com pessoas infectadas, ou quem tenha problemas
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respiratórios, utilize máscara de proteção.
Aconselha-se também fazer uso de luvas
descartáveis.
Ao chegar em casa, descalce-se à porta, tome banho
e coloque a roupa para ser lavada. A higiene da casa
também deve ser realizada regularmente, limpando
principalmente o chão e superfícies de mesas,
bancadas, pias, fogões, entre outras em que o vírus
possa ser depositado, lembrando que por ser
pesado, o CoVID-19 tende a atingir rapidamente
essas superfícies, uma vez que não se sustenta no ar
por muito tempo.
Empregando essas práticas em seu cotidiano, sua
família e você poderão estar livres da contaminação
desse vírus.
Já sabemos que o CoVID-19 não é transmitido e não
contaminam os pets, e que as vacinas ministradas a
eles para combater o coronavírus canino ou felino,
jamais devem ser administradas em seres humanos,
caso isso ocorra, poderá levar a pessoa vacinada a
óbito. Vale lembrar que medicações veterinárias são
para animais, não para humanos. A Internet é o
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melhor lugar para encontrar bobagens nesse
momento, onde há inúmeros especialistas em coisa
alguma, dando dicas que poderão custar a sua vida,
então, cuidado! O Dr. Google não cobra nenhum real
por suas consultas, mas o preço que você pagará no
ﬁnal, poderá custar muito caro.
Nas transmissões ao vivo que estamos fazendo em
nossas redes sociais, em especial, em nosso
Instagram @revistapetplus, recebemos a
solicitação de diversas pessoas para que as
auxiliássemos nesse período, sendo que a dúvida
que foi a mais comentada é sobre passear com os
pets durante a quarentena. Vamos conversar um
pouco sobre isso agora.
Apesar de todo o panorama negativo que vivemos
nesse momento, a vida continua, aﬁnal, o mundo
enfrenta adversidades desde sua criação. A
humanidade já enfrentou a lepra, a peste negra, a
varíola, e até mesmo uma simples gripe em seu
surgimento era mortal. Contudo, devemos seguir
nossas vidas, claro que tomando as devidas
precauções e zelando pela vida de nossos idosos,
demais pessoas e seres que dividem esse planeta
conosco.
Edição 22
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Portanto, vou dar algumas dicas para que você possa
levar seu pet para fazer suas necessidades e retornar
em segurança para o seu lar.
·

·

·

·

·

Ao sair faça o uso de máscaras e luvas
descartáveis, leve sempre o saquinho para
recolher as fezes de seu pet.
Evite sair em horários que haja muitas
pessoas nas ruas, se residir em condomínio,
utilize o elevador de serviços e dê preferência
para quando este estiver vazio.

pet durante o percurso, mesmo seu pet não
sendo o transmissor do CoVID-19, uma
pessoa infectada poderá depositar o vírus na
pelagem de seu pet e ao tocar nele em sua
casa, poderá ser contaminado, da mesma
forma em que você tocar ou permitir ser
tocado por uma pessoa infectada.
·

Não há necessidade do uso de máscara em
seu pet, como já dissemos, ele não é
contaminado pelo CoVID-19 e nem seu
transmissor.

Realize trajetos curtos, e tão logo que seu pet
ﬁzer os números 1 e 2, retorne à sua casa.

·

Não é aconselhável utilizar álcool gel para
higienizar as patas de seu pet.

Evite contato físico com outras pessoas,
mantenha uma distância mínima de 1,50m.

·

Ao retornar à sua casa, lembre-se de
descalçar à porta e higienizar as patinhas de
seu pet.

Não permita que as pessoas acariciem seu
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Como fazer a higienização das patinhas do pet?
Nessa semana eu vi uma postagem da Médica
Veterinária Ana Carolina Teixeira Ibelli, fundadora da
Pet Shop e Clínica Veterinária Vet Vergueiro, que ﬁca
em São Bernardo do Campo/SP. No perﬁl do
Instragam da clínica veterinária @vetvergueiro, a
M.V. Ana Carolina, postou um vídeo no IGTV com
uma dica fantástica, veja como é simples higienizar
as patinhas de seu pet ao retornar de fazer suas
necessidades:

·

Use 10ml de desinfetante à base de
amônia quaternária, que é vendido em
pet shops, clínicas veterinárias e lojas de
agropecuária, dilua esse volume em 5
litros de água e com uma seringa, sem
agulha, molhe um pano de chão e deixe
na entrada de sua casa. Esse é o mesmo
processo do pé de luvio, no qual, ao pisar
no pano úmido com a sustância
desinfetante, as patinhas serão
higienizadas.

Os banhos são indicados em pet shops que têm os
produtos indicados para tipo de pelagem e pele,
além de possuírem equipamentos apropriados para
a secagem completa dos pelos.
Ao dar banho em casa, atente-se a temperatura da
água, use xampus e condicionadores de boa
qualidade e cuidado ao usar o secador de cabelo,
este pode causar queimaduras na pele do seu pet.
Caso o pet não tenha os pelos devidamente secos,
poderá causar problemas de pele, tais como, a
dermatite úmida, ocasionando a queda de pelos e
lesões na pele.
Portanto, o ideal é deixar um proﬁssional cuidar do
banho de seu pet, e nesse momento muitas pet
shops estão oferecendo serviço de taxi dog
gratuitamente. Por mais que o momento esteja
tenso, aproveite esse período para curtir seu pet e
sua família ao máximo!

Outra forma é usar esse mesmo produto em
lencinhos umedecidos, veja como é simples:
·

Com o uso de uma seringa, sem
agulha, pegue 10ml do desinfetante à
base de amônia quaternária e despeje o
conteúdo da seringa em um pacote de
lencinhos umedecidos, dê preferência
aos neutros, sem perfume. Feche a
embalagem e misture bem. Feito isso é só
usar o lencinho para limpar as patinhas
dos pets.

Achei fantásticas essas dicas da M.V. Ana Carolina,
são simples e eﬁcientes, você pode fazer hoje
mesmo. Mas lembre-se, nesse momento, nada de
ﬁcar passeando com seu pet, saia apenas para que
ele faça suas necessidades, o momento é de cautela
e atenção.
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Aquarismo
Água doce

Ficou pequeno!

Por Marcio Castilho Lopes - Aquarioﬁlista
Foto: Reprodução da Internet
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A

migos aquaristas, mais um assunto super
bacana para abordarmos. Conforme vamos
evoluindo com nosso aquário, mantendo-o
naturalmente estável, a tendência é de
aumentarmos a litragem, seja para termos mais
peixinhos, dar melhor qualidade de vida para os
atuais ou até mesmo se aventurar em ter espécies de
maior porte.
Tudo pode parecer muito fácil, aﬁnal, já estamos
com nosso aquário atual há algum tempo, não é?
Contudo, alguns cuidados precisam ser tomados,
planejamento mais uma vez é muito importante, e
para simpliﬁcar o aprendizado, vamos exempliﬁcar
usando um aquário de 50 litros evoluindo para um de
200 litros.
Primeiramente, após já obter o aquário e ter
escolhido o local onde ele ﬁcará, sugerimos que
adicione o cascalho, rochas, troncos ou enfeites. Em
seguida, se certiﬁque de que o novo sistema de
ﬁltragem seja compatível com as dimensões do
aquário e que contenha as mídias adequadas para
seu novo aquário (já escrevemos sobre elas em
edições anteriores), adicione a água.
Nesse momento, enquanto se adiciona a água , já
prepare os condicionadores , dê preferência para os
mais completos, que além de remover cloro e
cloramina, possam também remover metais
pesados, desintoxicar amônia, nitritos etc.

próximos possíveis do anterior, comece a transferir
os peixes de um aquário para o outro e
gradativamente respeitando as características de
maior resistência e adaptabilidade, assim como,
gradativamente você os adquiriu e os adicionou em
seu aquário. Enquanto isso, mantenha seu aquário
anterior (50 l) ativo e funcionando naturalmente, ou
seja, temporariamente por uma semana ou quinze
dias, você manterá dois aquários em sua casa até
migrar todos os peixes para a nova morada.
Uma vez que todos os peixes foram transferidos e
estão se alimentando bem, os parâmetros sendo
ajustados, temperatura na faixa de 26 a 28 graus,
aguarde ao menos o período de 30 dias para
aquisição de novos habitantes, aﬁnal, a colonização
de bactérias no novo aquário ainda está se
formando. Evite misturar as águas dos aquários, é
uma falsa ideia de que transportará bactérias
benéﬁcas de um sistema para outro, mas isso já é
assunto para um outro dia...
Obrigado e até a próxima!

Veriﬁque também os controladores de temperatura
e iluminação, e antes de adicionar os peixes ajuste os
parâmetros de água o mais idênticos ao seu aquário
anterior de 50l. Para isso, efetue medições desses
parâmetros, corrija-os como já sugerido e adicione
as bactérias nitriﬁcantes, que habitarão o ﬁltro
biológico, siga orientações recomendados pelo
fabricante.
Uma vez o aquário estando com os parâmetros mais
Reprodução da internet
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Sem agressão

Por Marcio Castilho Lopes - Aquarioﬁlista
Foto: Reprodução da Internet
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N

essa edição vamos tratar sobre a questão
do aquarismo marinho e o meio ambiente. É
muito comum, principalmente por quem
não é aquarista, pensar que manter peixes marinhos
em aquários é como “aprisionar pássaros em
gaiolas”, vejam bem, essa comparação existe e não
estamos aqui para criar ou aumentar polêmicas, e
sim, esclarecer os fatos e instruir aquaristas para o
caminho do bem.
Tendo dito isso, precisamos deixar claro que tudo o
que dissermos a seguir baseia-se em aquários
devidamente montados, mantidos e com peixes
“compatíveis” com os respectivos aquários, ok!
Os peixes de recife, que geralmente são mantidos
nos aquários passam suas vidas em torno de corais e
espaços relativamente pequenos comparados a
imensidão do mar, eles não cruzam oceanos ou
sequer, aventuram-se em ir à águas profundas.
Organismos como os peixe-palhaços, cardinalbangai se mantém próximos à corais ou áreas
rochosas, citei propositalmente esses dois peixes,
pois são os mais comuns em aquários e temos
histórias curiosas sobre ambos.
Os peixe-palhaços, o famoso “Nemo”, é um peixe
que hoje não há necessidade mais de se coletar da
natureza, pois sua procriação em aquários é muito
comum, após formarem casais e terem a primeira
desova, praticamente todo mês há novos ﬁlhotinhos
a caminho, com isso, as empresas de psiculturas que
se dedicam a eles conseguem milhares e milhares de
novos organismos sem trazer impacto negativo ao
meio ambiente, atendendo dessa forma a demanda,
gerando empregos e incentivando estudos nas
áreas cientíﬁcas envolvidas.
Já os cardinais-de-bangai têm uma história ainda
mais emocionante, eles são endêmicos das Ilhas
Bangai,
muito fácil de ser capturado e infelizmente
Divulgação
Edição 22

pode ﬁcar ameaçado de extinção, contudo, é um
peixe de fácil procriação em cativeiro, também
nascem em aquários, os pais cuidam das crias e com
os avanços da tecnologia , trazendo recursos ao
aquarismo, consegue-se alimentá-los da forma
como seria em seu habitat natural. Ainda existem
empresas que lamentavelmente, coletam esses
peixes. Caso haja necessidade de reposição
ambiental, o aquarismo poderá contribuir com a
preservação da espécie, fazendo regulamente a
soltura de ninhadas no oceano. Sua possível
extinção não se deve somente à coleta para o hobbie
do aquarismo, eles acabam ﬁcando presos em redes
de pescas de outros organismos destinados ao
consumo humano.
Em contra partida, uma família de peixes conhecida
por muitos, os cirurgiões, são cobiçados por
aquaristas, peixes como o cirurgião-hepathus (Dory)
e yellow-tang fazem parte dessa família, sendo esse
último, endêmico do Hawai e frequentemente o
governo, limita e até proíbe a coleta para manter a
espécie presente no planeta.
Vamos nos conscientizar e escolher com sabedoria,
vida longa ao aquarismo e preservação máxima do
meio ambiente!
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