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Índice
hegou mais uma edição da Revista Pet Plus! Quanta satisfação em poder trazer para você uma revista
repleta de matérias de alta relevância e conteúdo único!

Nesta edição tivemos a oportunidade de visitar um santuário de primatas em Vargem Grande Paulista, onde
conhecemos 4 chimpanzés fantásticos e pudemos interagir com eles é claro que respeitando todas as
orientações de segurança que a Selma Mandruca, Presidente do Projeto GAP Brasil, nos transmitiu, além de
respeitar os limites e a tolerância dos animais.
Damos as boas-vindas ao nosso novo colunista o Marcio Castilho Lopes, Aquarioﬁlista, que está contribuindo
com o crescimento de nossa revista trazendo matérias incríveis sobre aquários marinhos. São 52 páginas de
assuntos diversos que tenho certeza que você irá compartilhar com toda sua rede de contatos.
Boa Leitura!
Wilson Salce
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Comportamento

Hora do xixi

Por: Wilson Salce
Foto: Divulgação

Reprodução Internet

Comportamento

U

ma questão que afeta ou já afetou todos os
tutores de pets, ensinar seu animalzinho a
fazer xixi no local determinado. Quem já
conseguiu superar essa etapa, sabe a dedicação que
é demandada para o animalzinho se habituar em
fazer suas necessidades no local estabelecido.

com paciência e tolerância ou com rispidez e
brutalidade? Assim como nós, os animais também
têm sentimentos, portanto, cabe ao tutor estar
sempre disposto a ensinar ou até mesmo disciplinar
seu animalzinho com muito amor, carinho e
paciência.

Este é um processo mais fácil quando se trata de
animais jovenzinhos, como estes ainda não
possuem hábitos já adquiridos, torna-se mais
natural seu aprendizado, no entanto, requer
também muita paciência, dedicação e amor.

Uma das maneiras mais eﬁcientes em ensinar seu
pet a fazer as necessidades no local que você
determinou, é recompensá-lo toda vez em que ele
executar a tarefa com êxito, ou seja, dê um prêmio,
seja um petisco, ou até mesmo, carinho, isso
mesmo, faça festa com ele, acaricie, brinque,
demonstre que você está feliz por ele ter feito a
coisa certa.

A maneira mais fácil de ensinar qualquer coisa para
os animais é por meio de associação a sensações
prazerosas, já que estes aprendem por repetição,
quando eles têm uma associação ruim ao fato de
aprender algo novo, levam muito mais tempo em
cumprir as tarefas, aprender novos hábitos, ou
mesmo em questões de reeducação, para o caso de
animais que já possuam costumes prévios, dos quais
não agradam seu tutor ou não sejam apropriados.
Quando você for ensinar seu animalzinho a realizar
qualquer atividade, tenha sempre em mente como
você gostaria que lhe ensinassem uma tarefa nova,
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Quando ele descumprir e ﬁzer em local errado, não
brigue, grite, esbraveje ou aja com violência. Essas
atitudes ao contrário do que pensa, não irão ajudar
seu animal, ou resolverão seu problema. Outro fator
muito importante, não estabeleça o local para seu
animalzinho fazer suas necessidades próximo ao
seu local de alimentação.
Creio que você como seu animalzinho, não gostem
de se alimentar no banheiro.
pg 7

Um evento bom pra cachorro!

N

Por: Wilson Salce

o dia 30 de setembro a Cidade de Santo
André recebeu a 11ª Caõminhada, um
evento que reuniu diversas famílias e seus
pets com muita diversão para todos os públicos.
Organizada pelo Núcleo de Pet Shop do Projeto
Empreender da ACISA – Associação Comercial e
Industrial de Santo André, o Colégio Singular, por
meio da ESPA - Equipe Singulariana de Proteção aos
Animais, em parceria com a Prefeitura Municipal.
Os peludos receberam avaliação odontológica e
veterinária, vacinação, pesagem e até reiki para
animais. Além de atividades para toda a família,
esculturas de bexigas, maquiagem infantil,
apresentação do canil da Guarda Municipal de São
Caetano do Sul, adoção responsável de animais e
distribuição muitos de brindes. A Revista Pet Plus
também estava presente e com apoio de seus
parceiros, Anilhas Capri, Pet Society e Oh My Dog
Pet Shop, distribuindo kits de beleza para os
cãezinhos e microchip de identiﬁcação animal.

Pet Shop do Projeto Empreender - FarmaBichos,
Khris Laços, Pet Land, Pet Shop Vitória e Hospital
Veterinário Dom Pedro.
Parabenizamos a todos que participaram do evento
com um público de mais de 3mil pessoas e aos que
proporcionaram esse maravilhoso encontro. Nos
vemos no próximo!

Participaram do evento: Hospital Cão Bernardo,
Collie, Magnus, AIC Matacura, Companhia dos Cães,
Protetores Independentes, Botu Pharma, Bicho
Mania, Ibetta - Trabalho com cães terapeutas e
Centro de Zoonoses e das empresas do Núcleo de
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Pet Mix

Quelônios
Por : Dra. Lucila Pozzi Catalan
Foto: Divulgação

Pet Mix
Você sabe a diferença entre cágado ,tartaruga e
jabuti?
Os cágados são animais de água doce, entretanto,
eles também vivem na terra. Suas patas são dotadas
de membranas interdigitais, ou seja, entre os dedos,
que facilitam a natação desses animais. Há também
presença de unhas que facilitam a locomoção na
terra. Seu casco é mais achatado quando
comparado ao jabuti. A grande maioria é carnívora,
mas existem espécies
onívoras. E possuem a
capacidade de dobrar seu
pescoço lateralmente.
Já as tartarugas são
geralmente marinhas,
mas existem espécies de
água doce. Esses animais
só vão a terra para a
desova. Suas patas são
como remos, facilitando
assim a sua natação.
Diferentemente dos
cágados, elas não
possuem a capacidade de
esconder o pescoço lateralmente, além de este ser
menor. As tartarugas possuem alimentação variada,
como peixes, águas-vivas, camarões, entre outros.
Vamos falar do jabuti, esse animal é um réptil
exclusivamente terrestre, seu casco é alto e suas
patas são cilíndricas, lembrando patas de elefantes,
além de apresentarem unhas, e seu pescoço, é
retraído verticalmente. Ele alimenta-se de vegetais
em geral, e você pode oferecer frutas, legumes,
verduras de coloração verde-escura, e rações
especíﬁcas. Nos machos o plastrão (parte ventral
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do casco) é côncavo o que facilita o procedimento
da cópula, de modo que o macho possa encaixar-se
sobre a fêmea. Um fator importante a se avaliar é
em relação a sua expectativa de vida que chega a
torno de 80 anos. Os jabutis são ectotérmicos, ou
seja, não são capazes de regular sua temperatura
corporal eles precisam de fontes externas de calor.
Esses animais obtêm calor do meio ambiente
geralmente com a exposição ao sol ou em contato
com superfícies quentes, como rochas, você
também pode instalar
lâmpadas especíﬁcas ou
mesmo uma comum de
50 watts, que manterá a
temperatura entre 25 e 28
graus. Não podemos nos
esquecer de que o jabuti é
um animal silvestre e para
tê-lo em casa é preciso
adquirir um animal
legalizado. Ele deve ser
nascido em um Criadouro
autorizado pelos órgãos
responsáveis. Não
adquira esses animais sem a documentação legal,
em feiras e pessoas que comercializam ilegalmente.
O tráﬁco de animais silvestres é crime e causa
muitos malefícios para a natureza.
Lucila Pozzi Catalan
Médica Veterinária - CRMV-SP 34.454
Pós graduada em Clínica e Cirurgia de Pets Não
Convencionais pela UNIP/Animalia. Pós graduanda em
Homeopatia Veterinária pela HD Science.
Sócia proprietária da Selva Veterinária
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Pet Tour

Viajando com conforto
Por Flávia Salce
Foto: Reprodução da Internet

Pet Tour

N

Você já ouviu falar a palavra Kennel, é um termo
muito conhecido aos viajantes e refere-se as caixas
de transportes. Nesta edição darei algumas dicas
sobre a caixa de transporte.
Ao adquirir uma caixa de transporte, observe os
seguintes pontos em relação a estrutura:
- Ela deve ser feita de um plástico bem rígido,
existem modelos em ﬁbra de vidro, no entanto,
todas elas devem ser bem resistentes as dobras ao
sofrer pressão. Se seu amigo peludo for viajar na
cabine, o material do kennel, pode ser maleável com
fundo impermeável e ﬂexível.
- Comedouros e bebedouros devem ser ﬁxados na
porta da grade.
- O teto tem que ser sólido, não tendo abertura de
portas ou ventilação.
- O único acesso de entrada é a porta de metal e tem
que ter um sistema de fechamento de trinca que seja
seguro e resistente.
- Veriﬁque se porcas e parafusos estão nos locais
corretos e devidamente ﬁxados. Recomenda-se que
os parafusos sejam metálicos, quanto as porcas
podem ser metálicas ou de nylon, desde que não
possibilitem a quebra ou ruptura e que forneça uma
conexão ﬁrme e segura entre todas as partes que
devem ser ﬁxadas.
- É importante que tenha ventilação em três ou
quatros lados da caixa.
- O tamanho da caixa é fundamental, ela precisa ser
grande o suﬁciente para que o seu bichinho de
estimação possa se mover livremente, ou seja, girar
em torno de si, ﬁcar de pé com a cabeça ereta sem
que sua cabeça ou ponta das orelhas toquem o teto,
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Foto: Reprodução Internet

a edição anterior, falei sobre a importância
da carteirinha de vacinação e dos
documentos estarem atualizados para
viajar com o seu pet em voos dentro e fora do país.
Vale lembrar que é muito importante se antecipar
com esses documentos, em alguns países são
solicitados exames de sorologia e que pode
demorar na emissão do resultado, esse exame é
para detectar se o seu bichinho está saudável, livre
de parasitas e outras comorbidades.
e deitar em posição normal.

Após ter adquirido a caixa de transporte (kennel)
ideal para transportar seu bichinho, é importante a
adaptação de seu melhor amigo nesse objeto.
O medo do desconhecido os tornam ansiosos e
desconﬁados, uma bela adaptação e com bastante
antecedência, se dedicando e ensinando tornará a
viagem mais segura e tranquila.
Tente pelo menos com 20 à 15 dias essa adaptação
deixando a portinha sempre aberta, associando ao
ambiente familiar.
Faça associações positivas à caixa, coloque
petiscos, ossinhos ou brinquedos interativos para
que ele vá ganhando conﬁança. Refeição pode ser
uma boa opção na adaptação com a caixa de
transporte, enquanto ele estiver comendo, feche a
porta por pouco tempo e abra em seguida.
Procure aumentar gradativamente a permanência
de seu amigo peludo, lembrando que deve haver o
respeito as limitações dele, senão essa adaptação
será catastróﬁca. Vale lembrar que essa adaptação
deve ser tranquila e bem agradável, transmitindo
uma sensação muito boa para ele. Quando perceber
que ele já está mais confortável e familiarizado com
a caixa de transporte, se afaste um pouco do local e
volte em seguida e vai aumentando o tempo de sua
ausência, até que ele se acostume por completo.
Lembre-se que o sucesso para a adaptação exige de
seu tutor, dedicação, paciência e muito amor.
pg 13
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Essa eu não sabia!

Unicórnios Existem

Por Wilson Salce

R

ealmente os unicórnios existem! Mas não são equinos e tampouco possuem poderes mágicos,
contudo, eles habitam as águas frias do Atlântico Norte, próximas ao Canadá, Rússia e Groenlândia.

Reprodução da Internet

Esses animais fantásticos que inspiraram Martin
Frobisher, marinheiro inglês em 1576 a criar a
lenda do unicórnio, ao se deparar na costa do
Canadá com um objeto comprido, branco e
torcido em espiral, aﬁrmando este que seria um
chifre de unicórnio.No entanto, trata-se do
Narval (Monodon monoceros) um cetáceo da
família das baleias beluga. Esse animal atinge em
média 4,5m de comprimento, 1,6 mil quilos e seu
chifre, na verdade é seu dente canino que cresce
tanto e ultrapassa a cavidade craniana do animal,
podendo medir até 2m de comprimento e pesar
até 10kg.

Narval - Foto: Reprodução internet

Pouco se sabe sobre o narval, mas o cientistas
descobriram que sua presa também serve como órgão
sensorial, por não possuir esmalte como um dente
comum, permitindo que o animal capte as diferentes
químicas na água e também serve para encontrar
alimentos. Sua alimentação consiste em peixes e
crustáceos.
Atualmente a Comunidade Européia proibiu a importação
de suas presas que são de marﬁm, para tentar coibir a caça
do animal.
Fonte: Meus animais / Mar sem ﬁm
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Reprodução da Internet

Grupo de Narvais - Foto: repropdução internet
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Saúde Animal

Alimentação
Pode tudo?

Por Dra. Camila Isoyama
Foto: Reprodução Internet

Saúde Animal

comum que a maioria dos
tutores dêem ao seu
animalzinho algum tipo de
alimentação extra, sem ser a ração
ou alimentos industrializados
preparados especiﬁcamente para
cada espécie animal. Atualmente,
existem algumas empresas que
apostam na alimentação natural,
desenvolvendo alimentos congelados de dar inveja a qualquer ser
humano. Porém, o que muitas
pessoas não sabem é que existem
alimentos que não devem ser
dados de jeito nenhum aos animais
Reprodução internet
por serem tóxicos, causando
algum tipo de intoxicação alimentar, gastroenterites e nos casos mais graves até
o óbito.

É

Cerca de 90% das intoxicações nos animais são
acidentais e agudas, ocorrendo perto ou no
domicílio do proprietário. Existem alguns alimentos
consumidos pelos seres humanos e até mesmo por
outras espécies de animais que podem
representar riscos para cães e gatos devido a
diferente metabolização.
Os hábitos e apetite exigentes dos gatos fazem com
que a intoxicação alimentar nestes animais seja três
vezes menos frequente do que nos cães. Os
alimentos tóxicos mais comuns para os gatos são
cebola, alho, chocolate, uva passas, álcool, tabaco,
abacate, louro, noz moscada, cogumelos e alguns
vegetais como tomate verde, batata verde ou crua.
No caso dos cães, os produtos mais comuns que
causam toxicoses são chocolate, café, chá, doce que
contém xilitol, nozes, macadâmia, cebola, alho, uva
passa, álcool, tabaco, abacate, louro, noz moscada,
cogumelos. No caso especíﬁco do chocolate, (que
contém teobrina muito mais signiﬁcativa do que a
de cafeína, presente na manteiga de cacau, que é o
ingrediente presente em maior quantidade no
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chocolate) a teobromina possui uma ação diurética,
estimulante cardíaca e vasoconstritora, sendo
extremamente nociva em excesso, podendo
resultar em morte.
Os sinais clínicos desse tipo intoxicação geralmente
ocorrem de 6 à 12 horas após a ingestão, sendo que
o período de maior preocupação são as primeiras 24
horas. Podem ser observados náusea, vômitos,
diarreia, dispneia, polidipsia (excesso de ingestão de
água), poliúria (excesso de urina). Outros sinais
clínicos e alterações avançadas que podem ser
encontradas são desidratação, hiperatividade,
arritmias cardíacas, hemorragias internas,
hipertensão arterial sistêmica, taquipneia, cianose,
hipertermia, fraqueza, tremores, ataxia,
convulsões, coma e morte.
Qualquer que seja o motivo do animal ter ingerido
qualquer uma dessas substâncias é importante
ressaltar que deve ser procurado um veterinário o
mais rápido possível, enquanto os sintomas ainda
estejam em fase inicial, para que o mesmo possa
tratá-lo com maior rapidez possível, é importante
também especiﬁcar o tipo de alimento, quantidade
e horário da ingestão.
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Capa

Ainda há esperança

Por Wilson Salce

V

isitamos a unidade de Vargem Grande Paulista do Projeto GAP que é um projeto mundial, que visa
estender ao primata o direito à vida e não a tortura. Fomos muito bem recebidos pela Selma Mandruca
que é a Presidente do GAP no Brasil, e que se envolveu nesse projeto após a ideia errônea de ter um
chimpanzé como pet, hoje ela detém sob sua responsabilidade 4 chimpanzés adultos o Serginho, Ana, Camila e
Nino. Para que tivéssemos acesso às áreas externas dos recintos respeitamos os limites e a integridade de cada
animal, minimizando o estresse e desgaste dos animais, assim como seguindo todas as regras de segurança
estabelecidas pelo santuário.
Como começou seu trabalho com o GAP?

Nesse período percebi também que ele estava muito
triste em ﬁcar sozinho e hoje temos um grupo de 4
chimpanzés, o Serginho, a Ana, a Camila e o Nino, que
vive em um recinto separado por ter tido seus todos
os seus dentes arrancados enquanto pertencia a um
circo. Com o Nino, vivia a
Jade, mas ela faleceu.
Mesmo em recinto separados eles interagem o
tempo todo, se comunicando pelas aberturas das
janelas. Nós não permitimos
que o Nino conviva com os
outros para preservar sua
integridade, já que ele não
tem mais seus dentes.

20 20
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Wilson Salce

Wilson Salce

Começou quando eu quis ter um chimpanzé como pet.
Achei que podia comprar um chimpanzé e tê-lo em
casa como se fosse um cachorro. Até os 6 anos de
idade, o Serginho tinha
babá, mas ele foi crescendo, foi ﬁcando forte e
mais agressivo. Foi
quando percebi que ele
poderia matar uma
pessoa. E já não poderia
mais ﬁcar dentro de casa
conosco. Os Chimpanzés
são animais incríveis, e
têm uma capacidade
enorme em aprender e
Quais os tipos de aprenentender quando nos
dizado que eles desencomunicamos com eles.
volvem com facilidade?
Contudo, eles não possuem freio social, e por
São muitos. Eles têm uma
um ímpeto de ciúme por
ampla capacidade de
exemplo, podem agredir
entender inclusive o que
gravemente uma pessoa.
falamos. Por exemplo, se
Foi quando me envolvi
você apresentar para eles
com o GAP e decidimos
uma batata cozida e uma
mudar para um sítio.
crua,
eles preferirão a
Primeiramente vieram
Chimpanzé Nino
cozida. Eles aprendem a
meus pais e depois nós
utilizar talheres, o Serginho come iogurte com colher.
viemos. Criamos um recinto com dimensões bem
Quando pequeno, o Serginho aprendeu a escovar os
superiores às exigidas pelos órgãos responsáveis para
dentes e utilizar o ﬁo dental nos observando em nossa
poder lhe oferecer o máximo de conforto e bem-estar.
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higiene bucal. Eles aprendem muita coisa só de nos
observar.
Os chimpanzés que estão sob sua tutela foram
todos resgatados?

Arquivo Pessoal

Capa

Com exceção do Serginho, sim. Todos foram
resgatados de circo e zoológicos dos quais viviam em
situação precária e sofriam maus-tratos.
O Projeto GAP recebe algum auxílio ou incentivo do
Governo?
Nenhum. Nós que mantemos os animais com nossos
próprios recursos e ainda temos que manter e atender
todas as exigências dos órgãos responsáveis que
regularmente fazem vistorias. Os chimpanzés são
considerados um dos animais mais perigosos,
portanto, temos nos recintos diversos dispositivos
para a segurança deles e a nossa. Como vocês viram
quando visitaram os recintos, temos portas duplas de
segurança, caso haja qualquer intercorrência ou fuga
do animal, conseguimos contê-lo no mesmo espaço
com outro portão.
Teve um caso que foi até televisionado da fuga de
um dos chimpanzés em Sorocaba, como aconteceu?
Não sabemos. Mas desconﬁamos que houve ato
externo, ou seja, alguém deve ter invadido o espaço e
provocado os animais. Porque eles não destroem o
recinto do nada. E nessa ocasião, acionamos o plano
de ação que possuímos e está dentro dos padrões
exigidos pelos órgãos ﬁscalizadores e responsáveis.
Um dos procedimentos é avisar toda a vizinhança que
ocorreu uma fuga e solicitar que todos ﬁquem dentro
de suas casas com portas e janelas trancadas. Um dos
vizinhos decidiu ﬁcar ﬁlmando o animal pela janela,
que ao perceber que tinha alguém o observando,
derrubou a porta e entrou na casa desse vizinho. O
animal não agrediu ninguém, o único dano foi da
porta. Da qual o vizinho foi devidamente ressarcido de
imediato. Veja só, esse vizinho vendeu essas imagens a
uma emissora de TV, que replicou a matéria de forma
irresponsável alegando que os animais viviam em
condições impróprias e precárias, não havia
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Serginho comendo iogurte com colher
tratadores, inventaram diversas acusações e fomos
alvo de denúncia nos Ministérios Públicos Federal e
Estadual e na polícia. Fato esse como mencionado que
é uma grande mentira! Nessa ocasião teve repórter
tentando pular muro, acessar a propriedade pelos
vizinhos, pareciam paparazzis. Contudo, conseguimos
conter o animal e reparar o recinto. Desde então não
houveram mais fugas. E essa emissora que fez todo
estardalhaço, foi uma das que sempre apoiamos e a
recebíamos para fazerem matérias, eles conheciam
nosso trabalho e nossos espaços, sabiam de nossa
responsabilidade. Dessa forma não recebemos mais
imprensa no Projeto GAP. A Revista Pet Plus, é o único
veículo que estamos abrindo as portas desde o
ocorrido.
Qual é a maior luta do Projeto GAP?
A exposição de grandes primatas. Vocês perceberam
ao se aproximar do recinto, eles não gostam,
estranham e fazem questão de deixar claro isso. A
Flávia ao se aproximar do recinto foi recebida com o

pg 21

Serginho jogando limão, quando fomos ao seus
dormitórios o Serginho bateu nas grades, gritou, e
tivemos que sair. Só quando ele se acalmou que
pudemos nos aproximar novamente. E isso não é
agressividade é demonstração de preservação por seu
território. Agora imagine você, um grupo de
chimpanzés em um zoológico e chegam diversas
crianças gritando, batendo nos vidros, os animais se
assustam, não gostam, se estressam, isso não é bom
para eles. Hoje no Brasil já não existem mais animais,
salvo cachorros fazendo números, os tigres, ursos,
leões, chimpanzés, entre outros, eram igualmente
eram submetidos a grande estresse e em muitos casos
estavam subnutridos e eram maltratados. Fizemos
muitas intervenções em circos.

Wilson Salce

Capa

E dessas brigas com circos resultou em seu
casamento?
É verdade! Conheci meu marido em uma briga com
circo. Ele dono de circo e eu Presidente da ONG
querendo tirar seus animais. Ele me odiava, mas, o
amor falou mais alto e estamos desde então.

Nino se abrigando da chuva
O seu marido continua trabalhando com circo?

Wilson Salce

Não. Quando ele decidiu tirar os animais de seu circo,
começamos um projeto que foi apoiado pelo IBAMA,
“Circo sem animal é mais legal!” Ao fazer isso, ele
sofreu diversas represálias, sofreu diversas ameaças
de morte, teve seu circo daniﬁcado, jogaram até
cocktel molotov na lona. Foi um período muito difícil,
ele tinha que andar com escolta policial por um longo
tempo. Diversas ONGs nos apoiaram com a PL (projeto
lei) que vedava o uso de animais em circo. E levamos o
circo dele para Brasília, já tinham sido retirados todos
os animais do espetáculo. A classe circense se reuniu
contra ele e o impediu de trabalhar. Atualmente meu
marido tem outra atividade comercial.
Como o Serginho veio fazer parte de sua vida?

Serginho e Ana
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Conheci o Serginho ainda bebê no Circo Garcia há 20
anos. Naquela época podíamos tirar fotos com os
animais e como sempre fui apaixonada por primatas,
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fui a primeira da ﬁla. Acabei fazendo amizade com a
dona do circo, que amava muito os chimpanzés, ela os
amava mais que tudo na vida e o Circo Garcia era o
único que procriava chimpanzés. Com nossa amizade
acabei comprando dela o Serginho com 8 meses de
vida. Quando eu comprei o Serginho, não tinha noção
do que viria pela frente! E o que me abriu os olhos
realmente, foi quando passei em concurso público,
hoje sou advogada da Fundação de Amparo ao Preso,
ao ser admitida no processo seletivo, podia escolher a
vaga e fui conhecer o Hospital de Custódia do Juqueri.
Nas celas onde ﬁcavam os detentos, eu via as mesmas
cenas, que os chimpanzés faziam em cativeiro.
Atacavam e comiam as próprias fezes, batiam a
cabeça contra a parede, ﬁcavam em estado de euforia
e histeria. Foi quando me deparei que os chimpanzés
adultos, não participavam dos espetáculos em circo e
ﬁcavam da mesma maneira que os humanos em suas
jaulas. Com base nas cenas presenciadas no Hospital
de custódia acabei assumindo o cargo em uma
penitenciária.
Por que no Brasil está tendo um movimento para
tentar acabar com os zoológicos?

Arquivo Pessoal

Você já foi no recinto dos animais assim que eles são
recolhidos? Em muitos zoológicos públicos a situação
é deplorável, eles ﬁcam em um local com muita
umidade, goteiras, fungos, mofo, cheio de ratos, na
verdade é um fosso. Não é um local adequado para o
animal.

Área interna do recinto
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Arquivo Pessoal

Capa

Serginho e Selma fazendo bocão de tigre

Os chimpanzés têm horror a ratos. Então, é uma vida
de sofrimento para os animais em muitos dos casos.
Agora te pergunto, você já viu no zoológico um animal
que foi resgatado que apresenta deformidades, sem
uma pata, sem uma das asas? Os zoológicos não
recebem animais resgatados, não os expõe, apenas os
bonitinhos isso não é educação ambiental, é
bilheteria!
O que os zoológicos têm feito realmente para
contribuir com a educação ambiental? Fazemos
sempre propostas para tentar preservar os
chimpanzés, oferecendo a manutenção de outros
recintos de animais, apoio na reintrodução de
espécies, como o macaco-prego, que pode viver em
bandos livres na natureza, manutenção em hospitais e
prédios públicos e ouvimos por diversas vezes de
diretores e funcionários de altos cargos “Não. A minha
coleção precisa desse espécime!” Ou seja, o animal
continua em condições precárias servindo à vontade
própria de um funcionário público, isso não tem
sentido!
Além de outros casos, como por exemplo, de um
funcionário de um zoológico que apresentou um
programa de TV, ﬁcou um pouco famoso, e abriu uma
empresa para levar animais em festas infantis. O que
ele fazia? Leva animais do zoológico. Este funcionário
está afastado.
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Wilson Salce

Capa
do acordo. Primeiro vamos tentar conversar, resolver
da melhor forma para todos. Algumas vezes sou alvo
de protetores mais acalorados que querem por
exemplo, penas mais duras, perda imediata do
animal, entre tantas outras requisições. Por outro
lado, proponho que entendamos o que está
acontecendo com a outra parte, porque a maior causa
de maus-tratos vem da falta de educação. Precisamos
educar primeiramente. No momento em que a pessoa
entender, ela para de praticar, como aconteceu com
meu pai, há 30 anos meu pai caçava porque aprendeu
com meu avô. Uma certa ocasião, ele matou uma
veadinha que estava prenha. Desse dia em diante, não
caçou mais e tem remorso da época em que o fazia.
Temos que ter em mente que quem é da causa animal,
tem que ser da causa do amor. Comportamentos
contrários a este são incompatíveis ao nosso objetivo.
Alguém já te perguntou por que você pode criar
chimpanzés e eu não?

O Projeto GAP é alvo de falsas denúncias?
Constantemente. Já teve caso de uma pessoa que era
funcionária de um zoológico se inﬁltrar para tentar
colher fatos. Essa pessoa acabou sendo demitida e
tivemos que prestar esclarecimentos ao Ministério
Público sobre as fantasiosas denúncias, que não
deram em nada. Nosso trabalho é muito sério! Tem
um zoológico que toda denúncia que recebe pensa
que somos nós, mas nesse caso, é uma ONG que
juntamente com a Polícia Ambiental quer retirar os
chimpanzés de lá. E nos perguntaram se acolheríamos
os animais, e dissemos que sim. Apenas isso. Não
temos nada a ver com a causa, apenas acolheremos os
animais em caso favorável a retirada dos mesmos.

Wilson Salce

Camila

Já! Eu assumi uma responsabilidade enorme no
momento em que decidi cuidar desses animais, e
pergunto de volta, e você está disposto? Fazer parte
do Projeto GAP exige muita responsabilidade, como
digo é um celibato. Tenho que abrir mão de muitas
coisas, viagens, lazer e tantas outras coisas para poder
cuidar deles. Eles não estão e nem são utilizados para
exposição ou para benefício próprio, custa muito
dinheiro para mantê-los em boas condições de saúde,
físicas e mentais. Não temos ajuda de ninguém. Temos
que gerir tudo com nossos próprios recursos e não
posso sujeitá-los a terem uma vida com restrições ou

Na causa animal acabamos lidando com
extremistas, qual a sua visão sobre o
comportamento dessas pessoas?
Como disse anteriormente, sou advogada, então, sou
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Dormitório
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Nino cortejando a Flávia Salce
privações. Por exemplo, mantemos os mesmo hábitos
e costumes que eles tinham antes de serem trazidos
para nós, como por exemplo, se ele gosta de comer
bala de goma, vou dar bala de goma, gosta de café
com leite, irá tomar café com leite. Enﬁm, tenho todo
o cuidado para tentar mantê-los em plena saúde e
bem tratados. Temos cuidado com a alimentação,
com a higiene, com o manejo, com a saúde e estado
emocional dos animais que estão sob nossos
cuidados. O Serginho é cardíaco, toma diversos
remédios que são ministrados diariamente. Isso não é
brincadeira, é um trabalho sério e que exige muita
d e d i c a ç ã o e a b d i c a ç ã o . P a r a l h e s o fe r e c e r
entretenimento disponibilizamos uma TV para que
eles possam assistir os programas que gostam, e
como gostam de assistir TV, gostam de ver revistas,
enﬁm, procuramos proporcionar sensações
prazerosas para lhes ocupar o tempo em seu
cotidiano.

Vocês abrigam uma chimpanzé que recebeu habeas
corpus?
Exatamente. Ela veio da Argentina e é o primeiro
animal que recebeu um habeas corpus para que fosse
resgatada. Isso repercutiu mundialmente. Houve
também um caso na Suíça, mas a chimpanzé
inexplicavelmente morreu, antes do término do
processo. E consta isso em processo, que a morte foi
inexplicável. Percebemos que nossa justiça ainda não
está preparada para julgar essas ações. Mas não
desistimos dessa luta e acreditamos que a justiça irá
fazer sua parte.
O GAP tem um projeto de reintrodução dos
chimpanzés resgatados?
Infelizmente não. Como são animais exóticos, ou seja,
não pertencem a nossa fauna, eles não podem ser
reintroduzidos, até mesmo porque, a África não
Arquivo Pessoal

Wilson Salce

Capa

Antes de acontecer o caso da fuga em Sorocaba a
imprensa tinha mais acesso ao Projeto GAP, qual
era o principal objetivo das reportagens?
De fato recebíamos a imprensa sempre que possível.
Com 10 minutos de exposição em rede nacional,
conseguimos transmitir nosso objetivo e atingir as
causas, sem estressar em demasia os animais. Como
vocês perceberam, demorou para eles se
acostumarem com a presença de vocês, isso gera um
estresse ao animal e nosso objetivo é que eles tenham
uma vida tranquila e o mais confortável possível, com
o mínimo de interferência externa.
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Serginho fazendo bocão de tigre
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Capa
Flávia Salce

Como chegam os animais resgatados?
Os animais que chegam de zoológicos, vêm muito
perturbados, agressivos, se automutilam,
apresentam comportamento perturbado. Os que são
de circo, já chegam castrados e sem dentição. Fazem
isso para deixar o animal mais manso e oferecer
menor risco. Contudo, quem paga o pior preço é o
animal. Eu também tenho uma bulldog, que foi
resgatada, ela vivia em condições precárias, nas
próprias fezes, era utilizada unicamente para
procriação, o macho que veio junto, chegou muito
doente, em condições bem pior do que a fêmea. Eu
pergunto, pra que isso? Estamos em uma fase
evolutiva que não precisamos mais disso. Por que
explorar um animal até que esse não tenha mais
utilidade seja para entretenimento ou para ﬁns
lucrativos e depois descartá-los como lixo? Somos
capazes de fazer outras coisas para termos nosso
sustento.
Como você deﬁne sua função com os animais
resgatados?
Camila
aceita animais que sejam miscigenados. Os santuários
africanos, só aceitam animais que são aprendidos em
território africano.

Eu entendo que é minha obrigação proporcionar a
máxima qualidade de vida, oferecendo-lhes conforto,
segurança e alimentação adequada. Nosso maior
esforço é oferecer dignidade para eles durante seu
tempo de vida.

Em alguns casos sim. Nós vivemos um
dilema, não incentivamos, mas não os
proibimos. Não incentivamos em razão
do indivíduo que nascer, será mantido
em cativeiro por toda sua vida. Contudo,
se há reprodução é por que os animais já
estabeleceram sua hierarquia e vivem
como se estivem na selva. Vivendo seu
comportamento natural, que esta é uma
das 5 verdades pregadas pelo bem-estar
do animal. Desta forma preservamos os
animais mantendo sua sanidade e
promovendo seu bem-estar.
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Wilson Salce

Os chimpanzés se procriam no
cativeiro?

Nino fazendo amizade com Wilson Salce
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Dicas Vet

A tão esperada hora
Por Camila Isoyama

E

nﬁm chegou o momento de alegrar o lar com
um novo animalzinho, mas o que devemos
levar em conta quando ﬁnalmente decidimos
comprar ou adotar um animal? O Dicas Vet de hoje irá
tratar sobre esse tópico que é muito importante. A
maioria dos proprietários não se dão conta na hora
de adquirir um animal.
É necessário conhecer bem sobre a espécie, cães e
gatos, ambos têm suas particularidades e
necessidades especíﬁcas de alimentação e espaço
que devem ser pesquisados e adaptados antes da
aquisição.
O ideal é que a família procure um veterinário e saiba
se preparar para o que ele necessita antes da sua
chegada. Se informar sobre o tempo de vida médio
da espécie, raça e porte escolhido, levando em
consideração que durante esse tempo o animal terá
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gastos ﬁxos e eventuais, precisará de um lugar pra
ﬁcar caso você precise se ausentar, demandará
tempo e paciência para os adestramentos iniciais e
passeios eventuais, é necessário lembrar sempre
que, como qualquer ser vivo precisa de atenção e
cuidados diários.
Se cercando de tudo que é necessário certamente
vocês terão uma vida de amor, carinho e parceria.

Camila Isoyama - CRMV-SP:18.359
Médica Veterinária formada pela
Universidade Metodista de São Paulo em
2004. Serviço Voluntário (Residência) no
Hospital Veterinário da Metodista
2005.Médica Veterinária Intensivista no
HOVET SÃO PEDRO (Atual).
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Vivendo em Condomínio

Cabe mais um?

Por Wilson Salce
Foto: Divulgação

Vivendo em Condomínio

U

ma pergunta que sempre ouço quando
converso com pessoas que pretendem
morar em condomínio ou que já moram,
mas, ainda não possuem animais de estimação é
“quantos animais posso ter em minha unidade?” A
resposta é simples, quem deﬁne é você! Não há
nenhuma determinação na Legislação Brasileira
que determine ou restrinja tanto em relação à
espécie (salvo animais silvestres ou exóticos que
não estejam na lista do IBAMA), porte ou quanto a
quantidade de animais permitidos em sua
residência.
Entretanto, existem alguns condomínios que
possuem restrições e até proibições de animais nas
unidades autônomas. Fato este, acredite você ou
não, é ilegal! Tanto o regimento interno, quanto o
estatuto do condomínio ou qualquer outra
determinação por este que venha se sobrepor às
Leis Brasileiras são nulas.
Como já falamos em outras edições, o fato de
proibir o animal transitar pelas áreas comuns do
condomínio também é inválida e ilegal.

Infelizmente alguns condomínios acabam
adotando essas práticas para tentar evitar atrito
com condôminos que não gostam de animais ou
tenham medo deles, ou também, por tutores de
pets que são irresponsáveis, que ao passearem
com seus animais não recolhem seus dejetos, os
deixam daniﬁcar os jardins, entre diversas outras
situações em que o condomínio acaba tendo
desgaste, tanto com os condôminos que não
possuem animais, quanto aos tutores.
Contudo, proibir o tutor de passear com seu pet
pelo condomínio é uma atitude arbitrária e inválida.
Caso em seu condomínio haja tal proibição,
converse com o síndico e conselho administrativo e
tente esclarecer o assunto, assim como você, seu
pet também vive ali e tem os mesmos direitos que
você, como preveem nossas leis. Se você receber
advertências ou multas por esta razão, não brigue!
Mantenha a calma e exponha a situação de forma
clara e objetiva, solicitando a remoção da sanção
sofrida. Caso não seja atendida sua solicitação,
procure um advogado ou até mesmo a OAB que
possui em suas sedes, comissões de proteção
animal, que poderão lhe auxiliar nesta questão.

Divulgação
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Divulgação
Partindo deste ponto de vista, querer proibir o
condômino ou restringir a uma determinada
quantidade, porte ou espécie de animais é
igualmente irregular por parte do condomínio.
Entretanto, o condomínio pode exigir que sua
unidade não atrapalhe as demais, seja por ruídos a
qualquer hora do dia ou por odores desagradáveis. E
até mesmo, solicitar que você mantenha em dia a
carteirinha de vacinação do animal e apresente ao
síndico regularmente.
Como em toda situação, sempre o que deve
prevalecer é o bom senso. Você não vai querer criar
um rinoceronte em um apartamento de 60m², ou
adotar 150 gatos e deixá-los em seu quarto.
Todo animal merece respeito, carinho, amor e
dedicação. Tenha sempre em mente que a
empolgação é sua maior inimiga, sendo ela, a maior
causadora de transtornos posteriores. Quer um
exemplo? Existem pessoas que já possuem seus
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animais e ao sair para dar uma voltinha, se deparam
com uma feira de adoção, se afeiçoam a um
determinado animal e decidem em adotá-lo, em um
momento de empolgação. Após algum tempo, se
deparam com a situação de não poder arcar com os
custos de manter mais um animal, seja com cuidados
médicos, alimentação, higiene, entre quaisquer
outros custos que envolvem prover uma excelente
qualidade de vida para um animal. O que acontece
na sequência é o que estamos habituados a ver
diariamente, esse animal, ou os outros que já
convivem com esse tutor, poderão ser vítimas de
abandono ou maus-tratos.
Outro fator que deve ser considerado ao introduzir
um novo animal em seu lar, é o período de
adaptação, sendo este um fator de grande
importância na qualidade de vida e de convivência
dos demais. Durante este período converse com
seus vizinhos e com seu síndico e explique
pacientemente que você está introduzindo um novo
animal, e que durante um curto espaço de tempo,
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poderá haver ruídos além dos costumeiros.
Não se esqueça de que o animal introduzido vier de
um abrigo, ONG, ou mesmo da rua, este deverá ser
submetido a um período de quarentena e também
consultado por um veterinário, para que não haja
uma possível contaminação aos outros animais.
Também é comum as pessoas dizerem “vou
arrumar uma companhia para meu pet”. Ao fazer
isso, você não terá que deixar de dar atenção ao
animalzinho que você já convive com você, como
deverá dar atenção ao recém chegado. O que quer
dizer que você deverá dispor de mais tempo e
atenção aos animais.
Manter os animais conﬁnados em sua unidade
também não é indicado, eles devem ter ao menos
30 minutos de atividades externas, como caminhar
por exemplo, principalmente aos cães o fato de
explorar diariamente novos ambientes estimulam

mentalmente o animal, assim como, o ajudam na
sociabilização, gastam energia e se divertem.
Algumas aves necessitam de voos diários também,
podendo causar atroﬁa em suas asas caso não o
façam. Enﬁm, todo animal, deve ter um momento
fora de casa, assim como nós, eles também sentem
tédio, e dar uma volta ajuda e muito no humor do
animal. Além de ser extremamente necessário o
contato com o mundo exterior, para que o animal
desenvolva habilidades e percepções novas a cada
dia.
Não se esqueça de ao passear com seu animalzinho
em recolher seus dejetos e não permitir que ele
daniﬁque os jardins ou áreas comuns de seu
condomínio. Assim como todos, ele tem o direito
de usufruir dos espaços, mas o dever é seu em zelar
por estes.
Vale ressaltar que você deve manter sua unidade

Divulgação
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em boas condições de higiene, como menciono a
alguns parágrafos acima, os maus odores podem
ser causadores de reclamações e até considerado
maus-tratos aos animais. Manter o ambiente
insalubre é um dos maiores índices de
contaminação e proliferação de doenças que
podem ser transmitidas aos seus animais, quanto
aos demais.
Tratando-se de espécies diferentes, também vale
salientar sobre a importância da sociabilização
entre as espécies, esse é um cuidado que você deve
ter quando pensa em criar animais diferentes e que
podem ser presas em potencial. Caso esteja
enfrentando diﬁculdades, procure ajuda de um
proﬁssional de comportamento animal.
Outra questão que não pode deixar de ser discutida
aqui, é que se você pretende ter um animal silvestre
ou exótico, esse deve ser adquirido de forma legal,
o animal deve possuir identiﬁcação adequada,
podendo ser por anilhas, brinco para asas ou
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microchips. A numeração de sua identiﬁcação deve
estar contida na nota ﬁscal, assim como os dados
do criador. Possuir um animal silvestre ou exótico,
chama muito a atenção e geram muitas denúncias,
desta forma, você pode receber a visita de
ﬁscalização a qualquer momento. Portanto, é
fundamental que você tenha acesso fácil a toda
documentação do animal, e se ele possuir implante
de microchip, que você tenha o leito universal
conforme a ISO11784 e ISO11785, para comprovar a
numeração e posse do animal. Manter animais
silvestres ou exóticos em cativeiro de forma ilegal é
crime!
Sendo assim, não importa a quantidade de animais
que você pretende ter ou que tenha em sua
unidade, o condomínio não pode lhe impor
restrições quanto a isso, o que importa é que ao
introduzir um animal em sua vida, você tenha
certeza de que poderá cuidar dele em todos os
aspectos e lhe proporcionar uma boa qualidade de
vida.
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A pepéu me mordeu!

Por Richard Rasmussen
Foto: Marcio Lisa / Txai Studios

Planeta Selvagem

Marcio Lisa / Txai

L

ogo cedo no dia seguinte voltamos para uma
última veriﬁcação das redes e só aí percebi o
estrago que o jacaré tinha feito na rede na
madrugada anterior. Enquanto Seu Bebé olhava
para a rede imaginei o trabalho que teria
“costurando” novamente a malha. Um peixinho
aqui, outro ali, mas não encontramos nada grande
nas redes como havíamos encontrado nas
oportunidades anteriores. Já estávamos nos
afastando da rede, quando uma pepéu, uma das
serpentes brasileiras que mais gosto (verdade.. A
caninana, a pepéu, a bicuda, a boipeva são as
serpentes brasileiras que eu mais gosto de
encontrar pelas suas personalidades únicas, em que
desaﬁam uma ameaça se posicionando de forma
incrível) cruzou nosso caminho nadando
tranquilamente. Imediatamente saltei da canoa
quase derrubando Seu Bebé e fui correndo com
água até o joelho ao encontro dessa serpente
aquática maravilhosa. Agarrei a cauda e ela
imediatamente colocou-se em posição defensiva,
achatando seu pescoço para parecer maior do que
ela realmente é, desferindo diversos botes.
Eu costumo chamar a pepéu, ou surucucu do
pantanal, como é conhecida neste outro bioma, de
naja brasileira, em função do formato que se
apresenta quando achata o pescoço, parecendo as
serpentes africanas/asiáticas. Andei em direção à
canoa extremamente feliz com uma pepéu nas a

canoa extremamente feliz com uma pepéu nas
mãos. Seu Bebé me observava com os olhos bem
abertos – sem piscar – enquanto eu comentava a
respeito dessa serpente às câmeras. Olho para o Seu
bebé e ele solta: “Essa aí é 15 minutos!”. Entendi
tudo. Os ribeirinhos acreditam que a pepéu, pelo seu
jeito agressivo e personalidade forte, seja uma
serpente peçonhenta. Sei que nada vai convencê-lo
do contrário e tomo uma decisão que raramente
permito. Deixo a cobra me morder enquanto
observo a reação do Seu Bebé. Sua crença de que
esta serpente é venenosa é tão enraizada, que
mesmo eu sangrando como consequência da
mordida, ele não arreda o pé. Deixo a cobra morder
novamente. Uma bela mordida. A pepéu caprichou
abrindo bem a boca, encaixando minha mão entre
suas maxilas com seus dentes pontiagudos voltados
para o fundo da boca, próprios para agarrar peixes. E
para não escapar. O sangue ﬂuiu molhando toda a
minha mão, apesar da mordida ser pouco dolorosa e
bem superﬁcial.
Com este argumento indiscutível Seu Bebé calou-se,
mas ainda no fundo de seus olhos percebi uma
desconﬁança. Estou certo de que ele não colocaria a
mão para ser mordida pela pepéu. A sua idade e sua
crença ﬁzeram dele um sobrevivente neste
ambiente tão maravilhoso e, ao mesmo tempo, tão
cruel. Aqui, vida e morte se alternam o tempo todo.
Olhei mais uma vez para a serpente que já cansada
de tentar morder tinha se acalmado. Hora de deixála ir. Coloco a serpente na água e ajudo meus
câmeras e fotógrafo a realizarem as últimas imagens
antes de sua partida deﬁnitiva. Enquanto remamos
para fora do igapó, tenho mais tempo para curtir a
paisagem sem me preocupar em achar outros
bichos: a luz entrando pelas frestas das copas das
árvores, o tamanho dos troncos, o som dos remos
mergulhando e saindo da água, o cheiro do mato
molhado. Imagino as histórias que Seu Bebé vai
contar aos seus ﬁlhos, amigos e netos, uma
experiência que ele nunca mais vai esquecer. Nem
eu.
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Procura-se a dignidade
Por Wilson Salce
Foto: Divulgação

Pet News

M

uito me espanta como o ser humano em
pleno século XXI, repleto de recursos de
alta tecnologia, acesso amplo e livre às
informações, ainda esteja agindo como na idade
média. Basta estar atento em uma simples volta no
quarteirão com seu veículo e reparar que as pessoas
no trânsito não respeitam umas às outras, não
respeitam os pedestres, não respeitam as
sinalizações, não respeitam as leis de trânsito, enﬁm,
há uma falta de empatia por grande parte da
população. Esta não é uma característica única no
trânsito, perceba em uma ﬁla qualquer que seja,
você verá cenas que lhe deixarão perplexo. Quer um
exemplo? Outro dia estava com minha esposa
aguardando o elevador em um determinado
shopping. Éramos os primeiros da ﬁla, e pouco
depois, chegaram algumas jovens senhoras com
algumas crianças. No momento em que o elevador
chegou, essas senhoras passaram por nós
acessando o elevador primeiro. Vale ressaltar, que
faço o uso de muleta em razão de uma lesão severa
no joelho esquerdo. Para piorar, havia na porta do
elevador uma placa bem destacada, mencionando
que o uso daquele equipamento era prioritário a
idosos e portadores de deﬁciência. Por ﬁm, minha

esposa e eu acabamos acessando o outro elevador,
que chegou posteriormente a este.
Não consigo entender como as pessoas vão
esfriando, ao ponto de não se preocupar como o
outro, querem sempre ser os primeiros a qualquer
custo! Há uma falta de respeito generalizada que
acaba sendo passada para esta nova geração que
ainda está em formação, ou seja, as nossas crianças.
Que ao crescerem entenderão que isso é comum,
corriqueiro, o mundo é assim...
Infelizmente estamos criando e sendo alvo de uma
geração muito individualista e impetuosa, na qual os
valores familiares estão se perdendo. Vivemos
tempos estranhos, onde as pessoas exigem seus
direitos, mas esquecem dos seus deveres e querem
se sobrepor aos direitos dos outros.
É triste ver tudo isso acontecer. Assistir o mundo
evoluir tanto em alguns aspectos e retroceder tanto
em outros, que deveriam estar sendo cada vez mais
aprimorados. E o que os fatos relatados neste texto
têm a ver com o tema dessa matéria? Tudo! O tema
abordado só existe por que a educação e o respeito
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estão sendo deixados de lado. Se o ser humano não
respeita nem a sua espécie, quanto mais as outras.
Você tem ideia do número de animais abandonados
no Brasil? Segundo o levantamento da Organização
Mundial de Saúde existem mais de 30 milhões de
animais em situação de rua, destes estimam-se 20
milhões de cães e 10 milhões de gatos.
A expectativa média de vida de animais em situação
de rua é de 2 anos, em virtude dos diversos riscos a
que são expostos diariamente, sendo vítimas de
acidente de trânsito, brigas com outros animais,
ataques e agressões físicas de humanos, doenças,
entre tantos outros fatores que fazem com estes
animais que podem viver até 15 anos em situação
adequada de cuidados.
Os animais em situação de rua, também acabam
sendo colaboradores da disseminação de algumas
doenças das quais são vítimas, transmitindo a outros
animais e até aos seres humanos.
A maioria dos animais em situação de rua são
originários do abandono, em uma pesquisa
publicada no Jornal Correio:
(www.correio.rac.com.br) em abril deste ano, indica
que as principais causas de abandono são:
Destrutivo dentro de casa, suja a casa, destrutivo
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fora de casa, tem o vício de fugir de casa, ativo
demais, requer muita atenção, late ou uiva muito,
morde ou desobediente.
Em conversa com a Dra. Simone Aparecida de
Resende, Presidente da Comissão de Proteção e
Defesa dos Animais da OAB de Santo André, nos
contou da luta diária que enfrentam com diversas
denúncias de maus-tratos e abandono de animais
domésticos em ruas e praças das cidades da região,
principalmente em Paranapiacaba e Ribeirão Pires,
sendo estas as que possuem maiores índices do
Grande ABCDMR (compreende as cidades de Santo
André, São Bernardo do Campo, São Caetano,
Diadema, Mauá e Ribeirão Pires).
A Dra. Simone, ainda nos relatou do esforço
realizando palestras em escolas e colégios, levando
o conhecimento e a necessidade dos cuidados e
respeito para com os animais às crianças, que por
sua vez fazem o papel de reeducar seus pais e
familiares quanto a esta questão. Uma vez que a
única forma de combatermos o abandono e os
maus-tratos aos animais é com educação. Alertando
que maus-tratos e abandono de animais é crime!
Como a Dra. Simone declara, “É um trabalho de
formiguinha, onde tentamos levar o conhecimento à
população e evitar o abandono.”
A Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da
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OAB de Santo André, promove aos 3º sábados de
cada mês, uma feira de adoção no estacionamento
da OAB de Santo André. Com apoio do Colégio
Singular e a ONG ESPA, que foi criada em maio de
2008 por funcionários e professores do Colégio
Singular, com o objetivo de educar, ajudar e
conscientizar as pessoas com relação à causa animal.
E também com as cuidadoras municipais, que levam
para a feira animais adultos castrados e os ﬁlhotes
que ainda não podem ser cadastros em razão da
idade. Os tutores que adotam os ﬁlhotes recebem
um termo de compromisso em realizar sua
castração. A feira promove a adoção consciente e de
guarda responsável, prestando assessoria e
informação ao tocante de todos os cuidados e
responsabilidades que o adotante terá com o
animalzinho.
A Prefeitura de Santo André, também luta contra a
proliferação dos animais em situação de rua ou dos
que já se tornaram ferais, realizando programas de
castração, inclusive destinado aos animais de
munícipes que não dispõe de condições ﬁnanceiras
para o procedimento. No entanto, o interessado
deve procurar o Centro de Zoonoses da cidade, fazer
um cadastro, o RGA (Registro Geral do Animal) e
aguardar o agendamento. Há também cuidadores e

veterinários que se dispõe neste auxílio para o
combate do aumento dos animais em situação de
rua. Ao realizar a castração, além de oferecer
inúmeros benefícios ao animal, inibe em caso de
abandono desse animal, que este se procrie.
Há também o fato dos animais silvestres e exóticos,
que não podem ser desconsiderados, uma vez que
os obtidos em criadouros legalizados pelo órgão
ambiental da região, a Secretaria de Meio Ambiente
do Estado, já não são mais animais que sabem se
cuidar sozinhos, em caso de fuga ou soltura
inadequada podem ser presas fáceis ou morrerem
de fome.
Portanto, de acordo com a Sra. Maria Izabel Soares
Gomes da Silva, Coordenadora do Monitoramento
do Uso de Fauna do IBAMA, antes de querer adquirir
um animal silvestre, deve-se ter consciência de que
estes são diferentes dos animais que estamos
habituados, como cães e gatos, eles possuem
hábitos diferenciados e necessitam de cuidados
completamente diferentes, além do fato de terem
uma vida muito superior que a de seu tutor, como o
caso dos jabutis, que podem viver mais de 100 anos.
Após o tutor interessado ter a completa ciência,
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Tenha cuidado para não cair no conto do vigário,
este mercado possui muitos especuladores e
comerciantes ilegais, e faço aqui um alerta, mesmo
você sem saber ou tenha sido enganado no
momento da aquisição de um animal silvestre ou
exótico, que venha do tráﬁco de animais, ou do
comércio ilegal, você está cometendo crime
ambiental e pode ser preso por isso!
Portanto, não compre animais sem antes pesquisar
o vendedor. Não compre animais de vendedores que
exponham fotos em sites ou nas redes sociais de
ovos em incubadoras e não apresentem as matrizes,
ﬁlhotes em caixas e animais muito jovens. Existe o
período certo para a comercialização de cada
espécie, que pode ser consultada também no site da
Secretaria do Meio Ambiente. Não compre animais
silvestres ou exóticos que não possuam anilhas ou
microchip, cada qual deve possuir sua identiﬁcação
de acordo com a indicação restrita ao seu comércio,
esta informação está disponível também no site da
Secretaria do Meio Ambiente, sendo esta uma
determinação do CONAMA, o animal deve sair com
identiﬁcação deﬁnitiva pelo criadouro. Fique atento
a numeração de identiﬁcação do animal, ela deve
estar contida na nota ﬁscal e em caso de animais que
possuem implante de microchip, adquira o leitor
universal de microchip, sendo este instrumento
fundamental para comprovação da leitura das
informações e de sua propriedade.
Outro cuidado que deve se ter, é que se você tem um
casal de animais silvestres, você não poderá deixálos chocarem os ovos, sendo esta uma atividade
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exclusiva dos criadouros que obtiveram a licença
para tal ﬁnalidade.
Aproveito para ressaltar que as aves devem receber
duas anilhas, sendo uma fechada, esta é igual a uma
aliança, não possui emendas e deve conter a
numeração de registro do animal cadastrado nos
órgãos competentes. A segunda anilha possui os
dados do criador que deve estar registrado nos
devidos órgãos. Esta anilha tem abertura e é fechada
com uso de ferramentas especíﬁcas.
Com base nessas informações, visite o criadouro
antes de efetuar a compra do animal, existem casos
em que o vendedor ilegal, utiliza empresas de
fachada para emitir o registro ou pedigree de um
determinado animal que não é originário daquele
criador. Como chamamos comumente para carros
clonados, é o famoso cabrito! Isso também existe no
mercado pet e não é só para silvestres e exóticos,
como os domésticos também!
Então, antes de ter um animalzinho seja qual for,
tenha certeza que você terá condições de criá-lo e se
for comprar, visite o criador e faça uma pesquisa
antes de efetuar o negócio. E se adotou, e o animal
por possuir hábitos já preexistentes que não se
adequam ao seu modo de vida, não o abandone,
procure a entidade de quem o adotou e o devolva.
Abandonar, maltratar, vender ou criar animais
ilegalmente é crime! Fique atento.
Reprodução internt

plena competência e condições para cuidar de um
animal silvestre, este deve procurar um criador ou
loja devidamente legalizada junto aos órgãos
responsáveis para efetuar sua aquisição. Para saber
se o criador ou lojista possui o devido cadastro nos
órgãos responsáveis, faça a consulta no site da
Secretaria de Meio Ambiente de seu Estado, que
possui a relação de todos os estabelecimentos
legalizados e autorizados para este tipo de
comércio.

Animais capturados em Anaurilândia/MS
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Aquário Plantado
Por Fábio Abrão - Aquarioﬁlista
Foto: Divulgação
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M

uitas pessoas acabam deixando passar
despercebida a questão das plantas ou
até mesmo as vendo como simples
objetos decorativos. Mas elas são vitais, assim como
em ambiente natural.
As plantas, em ambiente natural, desenvolvem
múltiplas funções, como:
- Proteção para organismos aquáticos;
- Retenção de partículas orgânicas;
- Absorção de nutrientes que se apresentam em
excesso no ambiente;
- Estrutura para ﬁxação de ovos de peixes, anfíbios e
demais organismos aquáticos;
- Sombreamento (quando espécie de superfície) –
muito importante para espécies que preverem
ambientes mais escuros e para desenvolvimento de
organismos que padecem com a luz solar direta;
- E entre outras.
Como sempre, devemos procurar reproduzir o mais
ﬁelmente possível o ambiente natural, trazendo o
máximo do habitat natural para dentro de nossos
aquários.
Você precisará pesquisar primeiramente quais
espécies são compatíveis com o espaço físico que
possui. Você conseguirá obter essa informação em

sua loja de conﬁança ou pesquisando sobre as
espécies mais comuns. Algumas plantas são mais
exigentes para algumas questões, como iluminação
e nutrientes. Porém, existem algumas espécies que
se adaptam muito bem aos ambientes que não
proporcionam um alto índice de luz e nem reposição
de nutrientes.
As plantas são fundamentais para tornar um
ambiente aquático mais saudável ﬁsicamente e
biologicamente. Devemos pensar também na
importância para os animais, pois você proporciona
um ambiente mais natural e com elementos
(plantas) que trarão um conforto ambiental maior
para eles.
Como sempre costumo dizer: procure por uma loja
onde você seja atendido por proﬁssionais
especializados, que lhe darão segurança e
informações necessárias para que pratique uma
aquarioﬁlia saudável para você, mas principalmente
para os seus animais.

Desejo muito sucesso e espero que comece a ver as
plantas com outros olhos.
Até a próxima!
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Começando certo
Por Marcio Castilho Lopes - Aquarioﬁlista
Foto: Divulgação

Aquarismo
Marinho

H

oje começaremos a falar sobre aquarismo
marinho. Aﬁnal quem nunca quis ter o
“palhacinho” em casa? No entanto, alguns
cuidados extras são necessários e daremos início aos
passos para ter seu aquário marinho com qualidade.
O mais comum é iniciar com os peixes e com o tempo
adicionar corais.
No hobby damos o nome de Fish Only , para aquários
de peixes e Reef para aquários de peixes e corais. A
princípio pode parecer um pouco complexo ou até
técnico demais, por isso é muito importante
procurar uma loja de conﬁança para orientação.
Primeiramente a qualidade da água para seres
aquáticos deve ser garantida! Um ponto
interessante, é que para um aquário marinho não há
necessidade de ser utilizado água do mar. Aliás, é
recomendado utilizar sais sintéticos de qualidade.
Antes da escolha do sal a água deve ser o fator mais
importante. Dê preferência para água de Osmose
Reversa (R.O.), essa água é comercializada em lojas
de aquarismo. Nesse tipo de água utiliza-se um
processo de ﬁltragem de ao menos 4 estágios, no
qual a água chega pura, livre de Nitratos; Fosfatos e
Silicato, ao reservatório. Em seguida adicionamos
um sal de qualidade seguindo orientações do
fabricante e ajustamos para o nível ideal utilizando

equipamentos adequados ( geralmente entre 1024
e 1026).
Uma vez com a água preparada ou adquirida na loja e
colocada no aquário, vamos para ajustes de
temperatura (assim como em um aquário de água
doce) e para isso utilizaremos termostato, esse
equipamento controla a temperatura pré-ajustada
automaticamente.
Em um aquário é comum a evaporação de água e
para isso precisamos repô-la. A água evapora, mas o
sal não. Com isso além da água salgada devemos ter
água de R.O. por perto para completarmos o nível
sem alterar a densidade (nível de sal diluído).
Quando utilizamos um sal de qualidade para a
montagem, parâmetros como o pH e outros tão
importantes quanto este, ﬁcam estabilizados em
níveis adequados. Mas, esse é um assunto que
trataremos num futuro próximo e dedicado aos
parâmetros.
O aquarismo em geral é um hobby. O aquário em um
cômodo também pode ser usado como um artefato
de decoração, no entanto, nunca devemos nos
esquecer que estamos lidando com vidas e por isso é
muito importante cuidarmos bem delas!
Nos vemos na próxima edição!
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