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William Galharde
O mago dos pets
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Q

uero agradecer a você prezado leitor. A Revista Pet Plus, tem crescido muito a cada edição lançada e
devemos isso, única e exclusivamente a você, que tem nos acompanhado e dedicado seu tempo à leitura
de nossas matérias e o compartilhamento com seus amigos e familiares. Fiquei muito feliz em saber que a
Revista Pet Plus tem sido referência de consulta de pesquisas em escolas. Saber que estamos contribuindo com a
educação ambiental, os cuidados e o respeito com os animais e a natureza, faz com que continuemos a trilhar
esse caminho que exige muita pesquisa e conhecimento, e não conseguiríamos isso sem nosso time de
colunistas que se dedicam muito para fornecer conteúdos relevantes e de qualidade elevada.
Muito obrigado a todos vocês que contribuem para que a Revista Pet Plus, seja muito mais do que uma revista
pet, mas sim, uma revista que aborda assuntos sobre todos os biomas de nossa fauna que é tão rica e pouco
cuidada.
Nesta edição estamos trazendo uma entrevista com o Groomer William Galharde, que compartilhou conosco
sua história de superação, além de diversas outras matérias que tenho certeza que você irá amar.
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Comportamento

Controle emocional

Por: Wilson Salce
Foto: Divulgação

Comportamento

Q

uem nunca se deparou com seu animalzinho
extremamente agitado e eufórico ao
retornar para casa? Apesar de acharmos isso
uma graça e fazermos a festa com ele, já que
igualmente, ﬁcamos felizes ao vê-lo.
Atitudes como esta podem não ser benéﬁcas ao
animal. Engraçado falarmos isso, mas, é verdade!
Em edições anteriores já abordamos a Síndrome de
Ansiedade e Separação (SAS), que afeta boa parte
dos pets. Nem sempre os sinais desta síndrome são
percebidas pelos tutores, uma vez que os animais
apresentam esse comportamento, única e
exclusivamente quando estão sozinhos. Por esta
razão é importante que mantenha um bom diálogo
com seus vizinhos para obter informações sobre o
comportamento de seu pet enquanto você está
fora.
Uma grande parcela dos tutores só percebem que
seu animal está sofrendo de SAS, quando se
deparam com móveis destruídos, xixi e cocô em
locais incomuns, entre outras surpresas não tão
agradáveis ao chegar em casa.
Contudo, quando você está em casa e seu
animalzinho ocasionalmente, por exemplo, destrói
um brinquedo ou um rolo de papel higiênico, não
quer dizer que ele sofra de SAS, isso pode
representar que ele está entediado ou apenas está
sendo ele mesmo, um bom e ativo animalzinho.
Como dito no início do texto, para ajudar nosso
amiguinho a controlar a SAS, devemos mudar nosso
comportamento também, aﬁnal ele nos vê como
seu líder, desta forma, devemos saber liderá-lo. Caso
esteja enfrentando essa situação, tenho algumas
dicas que poderão lhe ajudar.

surtirá o mesmo efeito da caminhada.
Ao sair dê ao seu pet um de seus brinquedos
preferidos, ou um petisco, faça-o associar sua saída
com algo prazeroso.
Outra alternativa para que seu animalzinho vá se
acostumando com sua ausência, é sair por alguns
instantes e vá aumentando gradativamente o
intervalo de seu retorno.
Pegue as chaves de casa ou de seu veículo e ﬁque
com ela dentro de sua residência, isso vai mostrar ao
seu pet que o fato de mexer nas chaves não é algo
tão importante assim.
Ao chegar em sua casa e ele o receber com euforia
extrema, não lhe dê atenção nesse momento,
continue com sua rotina, e no momento que ele se
acalmar, lhe dê atenção.
Ao chegar em casa, tenha sempre à mão um petisco
ou um mimo, que pode ser um de seus brinquedos
preferidos e lhe gratiﬁque caso tenha se
comportado de forma adequada.
Um proﬁssional de comportamento animal,
também poderá lhe ajudar a contornar essa e outras
questões.
Ao inserir essas práticas em seu cotidiano, seu pet irá
perceber que a sua saída não é o ﬁm do mundo, e
que ele terá sempre uma boa acolhida quando você
retornar para casa, vamos colocar em prática?

Antes de sair para seus compromissos, se possível
dê um passeio com seu pet, fazer com que gaste
energia é um bom modo para ele se acalmar durante
sua ausência.
Não sendo possível caminhar com ele, brinque por
alguns minutos e o faça gastar energia, a brincadeira
Edição 09
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Um dia de cão
Por: Wilson Salce

Wilson Salce

Wilson Salce

tirolesa, enﬁm, havia diversão para todo o tipo de
público, com muita segurança e total atenção. O
Hospital Veterinário Dr. Hato, deu todo o suporte
para eventuais atendimentos que os animais

O

Estância Alto da Serra promoveu a 3ª edição
do maior evento pet indoor da América
Latina, o “Estância Pet”. Nesta edição o
tema do evento foi a edição especial de Halooween.
necessitassem.

Wilson Salce

Nesta edição realizada em 11/11/18 o evento recebeu
a visita de 1.700 pessoas e 1.000 pets, que puderam
desfrutar de muita diversão, fazendo caminhadas,
aproveitando a piscina, passeando de pedalinho,
brincar no parcão Gud, os mais radicais desceram na

Os participantes do evento tiveram acesso a
palestras gratuitas e stands de diversas marcas para
fazerem suas compras. E depois de tanto brincar, os
pets puderam voltar limpinhos para suas casas, com
o atendimento dos pet trucks que estavam no local.
Wilson Salce

A casa que é uma das maiores casas de shows de São
Paulo e referência em eventos de musicais e
gastronômicos, promove o evento que se destaca
dos demais pela variedade de atrações tanto para os
pets, quanto aos seus tutores, a primeira edição do
Estância Pet ocorreu em 17/03/18.

A próxima edição do evento promete muito mais
diversão, nos veremos lá!
pg 8
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Psitacidêos
Por : Dra. Lucila Pozzi Catalan
Foto: Divulgação

O

s psitacídeos podem ser excelentes animais
de estimação: companheiros, inteligentes,
divertidos e engraçados. Cuidar desses
animais exige manejo adequado e muita dedicação.
Os psitacídeos são algumas das aves mais
inteligentes. Possuem capacidade de imitar sons,
incluindo palavras.
A principal característica dos psitacídeos é uma
cabeça larga e robusta, um bico forte, alto e curvo,
possuem uma musculatura na mandíbula e na língua
muito desenvolvida. Os seus pés são curtos, mas
muito articuláveis, que além de sustentarem o
corpo das aves, auxiliam na manipulação dos
alimentos que consomem.
Alguns cuidados de manejo devem ser seguidos:
A gaiola ou viveiro deve ser em metal inoxidável e
sem partes estruturais em plástico ou madeira, pois
os psitacídeos possuem bicos extremamente
fortes. É importante que não haja pintura na gaiola,
mas se houver, dê preferência a tinta que não
contenha chumbo ou zinco.
Dê importância ao espaçamento entre as barras da
gaiola, não utilize barras que sejam muito largas em
relação ao tamanho da cabeça do psitacídeo,
evitando dessa forma, que a cabeça da ave passe
por entre essas barras, e possa ﬁcar presa por
acidente. Os poleiros devem de madeira e possuir
diferentes diâmetros e estarem dispostos de
maneira que facilitem o acesso da ave aos
alimentos. Os mesmos devem ser escovados
quando se apresentarem sujos e trocados
periodicamente para prevenção de doenças.
Independente do tipo de recinto (gaiola ou viveiro)
em que a ave permaneça, deve proporcionar acesso
direto à luz solar; ventilação adequada com áreas de
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Pet Mix
proteção contra correntes de ar, chuva e sol.
Quanto á higiene eles adoram tomar banho, além
de manterem as penas limpas, contribui para a sua
saúde física e mental, e ainda os diverte. Os banhos
são ótimos para as aves gastarem um pouco de
energia.
O chão da gaiola deve ser recoberto com papel
absorvente e trocado diariamente. Evite o uso de
jornais caso haja possibilidade de contato da ave
com o mesmo, porque a tinta do jornal pode ser
tóxica. Periodicamente toda a gaiola deve ser lavada
com um desinfetante adequado para prevenção de
doenças.
A alimentação das aves baseia-se em frutas (com
exceção do abacate e carambola que são tóxicos
assim também como a semente da maçã), legumes
e verduras. O girassol e outras sementes embora
muitos pensem ser o alimento mais indicado para as
aves, não é. Esta é muito prejudicial para a saúde da
sua ave devido alto teor de gordura, o ideal é
oferecer ração extrusada de acordo com a espécie.
O al ime nto e água d e ve m s e r ofe re cid os
diariamente sendo colocados sempre as tigelas
acima dos poleiros para evitar a contaminação por
fezes.
É importante também ressaltar que eles precisam
de cuidados médicos veterinários, ﬁque sempre
atento com o seu pet, qualquer sinal diferente
procure um médico veterinário especializado.Esses
tipos de animais devem ser adquiridos em
criadouros ou lojas credenciadas perante as
autoridades ambientais, exija nota e certiﬁque-se de
que a ave está corretamente identiﬁcada com anilha
e/ou microchip.O tráﬁco de animais é crime e
contribui para a extinção das espécies em seu
habitat natural.
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Pet Tour

Por Flávia Salce
Foto: Reprodução da Internet

Enfim, férias!

Pet Tour

D

ezembro chegando, um período tão
esperado, para alguns por questões de
gostarem de organizar os preparativos e
decorações para as Festas de Fim de Ano, realizar as
compras de Natal, e para outros que ansiosamente
aguardam e contam as horas das tão sonhadas
férias.
Nesse período aumentam consideravelmente o
número de viagens, tanto para quem as fazem em
grupo ou sozinhos.
Há uma diversidade de pacotes de viagens com
ampla variedade de atrações, destinos e roteiros,
para essa época do ano, que variam desde os mais
tradicionais, até os mais radicais e aventureiros,
compostos de trilhas, caminhadas e escaladas. Nem
sempre é possível levar consigo seu amigo peludo
para alguns destinos em virtude dos riscos
envolvidos, ou simplesmente por não ser aceito.
Nem sempre um parente ou amigo de conﬁança
pode ajudá-lo com o cuidado do seu bichinho
durante sua ausência. É nessa hora que as vezes
bate aquela preocupação, em que nos perguntamos
por diversas vezes, “onde vou deixar meu amigo
peludo?” É por esta razão, que existem os hotéis
para cães ou gatos, sendo uma solução eﬁcaz.

grande, e os hotéis realizam planos e pacotes que
facilitam durante o processo de negociação.
- Não esqueça de veriﬁcar e questionar sobre a
segurança fornecida pelo hotel, se há um plano de
contenção, barreiras físicas que impeçam fugas, tais
como portões duplos. A higiene é primordial,
mesmo possuindo diversos animais hospedados, o
local deve estar extremamente limpo e manter
visível o registro da última dedetização.
- Durante sua visita, atente-se também as
acomodações dos animaizinhos, o local de
alimentação, se há abrigo adequado. No tocante a
hotéis para gatos, analise a segurança, se há
instalação de telas de proteção, para evitar fugas.
Tenha também, extrema atenção às condições
físicas, se o ambiente está livre de fungos e umidade.
- As instalações elétricas também devem ser
observadas, ﬁos expostos ou pontos de eletricidade
em altura em que o animal tenha acesso, podem ser
fatores de risco ao seu peludinho.
- Certiﬁque-se que o hotel tenha em suas instalações
veterinário 24 horas e se há parceria com clínicas ou
hospitais veterinários da região.

Não deixe para última hora, comece suas pesquisas
o quanto antes, vale algumas dicas para que você e
seu amigo peludo possam desfrutar das tão
desejadas férias:

- Atente-se também as recomendações e exigências
do hotel, alguns estabelecimentos não recebem
animais não castrados, ou que não possuam o
implante de microchip de identiﬁcação. Costumam
ser exigidos também, atestado de saúde de seu
animalzinho, que deve ser emitido pelo veterinário
que o atenda ou de sua conﬁança.

- Como mencionei anteriormente, faça pesquisas de
hotéis para cães e gatos, recomendações são super
bem-vindas, mas, antes de fechar qualquer reserva,
visite o espaço, avalie o que o hotel oferece em
termos de estrutura, existem hotéis incríveis com
amplo espaço e vários brinquedos que o seu amigo
peludo irá se divertir bastante e amenizará o tempo
de sua ausência.

- Em geral, os hotéis para nossos peludinhos são
muito receptivos e as exigências não fogem do
cotidiano e das regras básicas de saúde dos animais,
no entanto, se o animalzinho não estiver em plenas
condições de saúde, com vacinação pendente, seja
muito agressivo ou não consiga se sociabilizar com
outros animais, o hotel pode impedir seu ingresso
em suas dependências.

- As reservas precisam ser feitas com boa
antecedência, estes hotéis possuem um número
limite de hóspedes. Nesse período que a procura é

Essas dicas poderão ajudá-los a desfrutar de suas
férias, com tranquilidade, segurança e conforto,
então, aproveitem e divirtam-se!
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Essa eu não sabia!

Um ser sem coração

Por Flávia Salce

H

á uma máxima relacionada ao fundo do mar, na qual sustenta o fato de que sabemos mais sobre a
superfície da Lua, do que sobre nossos oceanos. E não podemos deixar de aﬁrmar que em nossos
mares existem seres bem peculiares.

Entre eles há as estrelas-do-mar, composta por
uma família com mais de 1.800 espécies, cada
qual com suas peculiaridades, algumas com
aspectos lisos, outras rugosas, com espinhos,
com mais ou menos braços, que podem variar de
5 a 25 dependo da espécie.

Reprodução da Internet

As estrelas-do-mar apesar de parecem pacíﬁcas,
são na verdade são predadores vorazes,
alimentando-se de ostras, moluscos, vermes,
corais, crustáceos e alguns peixes. Durante sua
alimentação as estrelas-do-mar colocam seu
estômago para fora. Elas possuem uma força
incrível, podendo abrir facilmente as conchas de
ostras e outros moluscos.

Estrelas-do-mar - Foto: Reprodução internet

Um fato curioso deste animal também é que as estrelasdo-mar não possuem coração, seu sangue na verdade é
um líquido incolor chamado de hemolinfa.
Outra verdade sobre este fantástico animal é que ele tem a
capacidade de se regenerar, ou seja, se perder um de seus
braços, ele se recompõe, além do membro perdido, dar
origem a outra estrela-do-mar.
Este é ou não é um ser de outro mundo?
Reprodução da Internet
Fonte: Saúde Animal / Bio Mania
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Saúde Animal

Novembro Azul
Por Dra. Camila Isoyama
Foto: Reprodução Internet

Saúde Animal

O

mês de novembro é dedicado à prevenção
ao câncer de próstata, portanto, esse será
nosso tema desta edição. Assim como nos
humanos, a idade avançada é o principal fator de
risco. Por isso, as medidas preventivas são
fundamentais para os cães e gatos, que envelhecem
mais rápido que os homens. A doença costuma
aparecer com mais frequência em bichinhos com
idade acima de seis anos. Entretanto, não existem
raças mais propensas a desenvolverem esse quadro
e o aparecimento do câncer, geralmente, acontece
quando os pets estão mais velhos, na faixa etária
entre 9 e 10 anos. Independente da raça, os cães de
pequeno porte são os mais atingidos - mesmo que o
câncer de próstata possa se manifestar em todos os
machos da classe dos mamíferos.

· Ultrassom: que dará as especiﬁcidades da próstata
e como o câncer a atingiu, para que seja possível
identiﬁcar o tratamento correto.
Como tratar?
O tratamento principal após o diagnóstico é
quimioterapia, que alivia dores e desconfortos. E
diferente dos humanos, é melhor recebida pelos
animaizinhos, já que estes não sentem tantos
efeitos colaterais. Devemos também nos atentar
aos cuidados com a alimentação, para que não haja
perda excessiva de peso. Na maioria dos casos,
realiza-se o procedimento de castração e retirada da
próstata, o que não ocasiona danos à saúde. Devido
à diﬁculdade de defecar, por vezes, o uso de
laxantes é recomendável.

O que é o câncer de próstata?
Há alguma forma de prevenção?
O câncer, de modo geral, caracteriza-se pelo
crescimento exagerado das células cancerígenas
em determinado tecido do corpo. A próstata, por
sua vez, é uma glândula sexual acessória localizada
próximo à bexiga dos animais machos. Portanto, o
câncer de próstata é o inchaço dessa glândula, por
conta do aumento das células naquela região.
Quais os principais sintomas da doença?
Diﬁculdade para defecar ou urinar é o principal
sintoma. Seguido de gotejamento de urina,
podendo ou não, ter a presença de sangue,
movimento de locomoção limitado, tal como subir
em móveis ou degraus, também podem indicar uma
possível alteração no tecido de próstata e por ﬁm
emagrecimento por diminuição de apetite.

Exames de rotina sempre são recomendados para a
prevenção desta e de muitas outras doenças. A
castração é o procedimento mais eﬁciente para
evitar o surgimento do câncer em pets e que pode
diminuir a incidência do problema em até 90%. O
processo, quando feito nos animais ainda
pequenos, impede a produção excessiva de
hormônios. Com isso, não ocorre o
desenvolvimento do tecido prostático, evitando
assim o crescimento da próstata e a formação de
tumores (próstata e testículo).
Lembre-se: a prevenção é o melhor tratamento!

Quais exames diagnosticam a doença?
São dois os métodos mais utilizados para
diagnosticar o câncer de próstata:
·Palpação retal: um exame que possibilita ao
veterinário perceber se há alguma modiﬁcação no
tamanho da glândula. É o famoso exame de toque.
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ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.
ESSENCIAL PARA A SAÚDE
DOS PETS!
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Capa

Um show de talento

Por Wilson Salce

T

ivemos o prazer de conhecer um pouco mais de uma personalidade incrível, o William Galharde.
Groomer brasileiro reconhecido mundialmente, que já ministrou cursos em diversos países, detentor do
título de Bicampeão Mundial de Tosa, membro da Seleção Brasileira de Tosa, sócio proprietário da
Galharde Academy e Galharde Way, idealizador do Mastergroom, considerado o maior concurso groomer do
mundo, e ainda, gestor dos tosadores da Petz, ufa! Mesmo com todos esses compromissos, nos atendeu
esbanjando simplicidade e simpatia, para repartir conosco sua história de sucesso.
Quando tinha 15 anos fui em uma casa de ração, e tinha
uma revista que se chamava Pet Shop Mercado Brasil
Business e li uma matéria que apresentava o passo a
passo de tosa de cachorro, e percebi que isso era uma
Sempre fui apaixonado por cães e gatos, mas a minha
proﬁssão. Eu queria ser veterinário, como não tinha
primeira paixão foi por cães. Quando criança, eu
recursos para cursar a faculdade,
pegava cachorros de rua e levava
vi nessa matéria a oportunidade
para casa para cuidar, mas, no dia
de ser cabeleireiro de cachorro e
seguinte minha mãe sempre os
cheguei em casa todo empolgado
soltavam. Eu ﬁcava triste, chorava
com essa possibilidade e liguei
e logo já trazia outro, que minha
para a escola que promovia o
mãe o soltava novamente. Não
curso para obter informações.
culpo minha mãe por nada, pois
Quando falei com minha sobre os
todos naquela época, tinham a
valor do curso, ela me disse que
visão que os cachorros deveriam
não poderia pagar pelo curso. E foi
viver nos quintais e que cachorro
minha tia quem pagou esse curso
de rua não era para ser resgatado.
para mim. Morávamos em
Mas eu não me dava por vencido,
Guarulhos e o curso era em
frequentemente dava um jeito de
Moema, eram 3 horas de trajeto
trazer outro para casa. Havia
em transporte público que eu
também naquela época, as
enfrentava diariamente para
vacinações contra raiva que a
estudar. Eu ainda tinha que
Prefeitura promovia no mês de
escolher ir todo o trajeto de
agosto em frente aos colégios, e
condução, ou comer um lanche e
nessa ocasião era a única vez em
William Galharde
andar parte do trajeto, como
que eu não me importava em
minha mãe era merendeira em uma escola, o salário
acordar cedo, já que até hoje não gosto de acordar
era baixo e tínhamos que nos adaptar a situação. E
cedo. Eu levava os cachorros dos vizinhos para serem
para mim isso nunca foi ponto de frustração, sempre
vacinados, chegava antes mesmo da equipe de
procurei me esforçar ao máximo para alcançar meus
vacinação no local e passava o dia acompanhando os
objetivos. Durante o ﬁnal de minha temporada no
cãezinhos sendo vacinados.
curso, estava para abrir um pet shop muito bonito em
Guarulhos, que eu sempre passava em frente no
Quando você decidiu ser um tosador?
Arquivo Pessoal

Você demonstra um carinho enorme pelos animais
que você cuida, você sempre teve animais?

20 20
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Arquivo Pessoal

coordenador, supervisor, gerente e hoje cuido de
cerca de 320 funcionários.
Como você classiﬁca sua trajetória?
Sempre digo que minha história é muito bonita, sendo
um garoto de periferia e chegar até aqui, para mim foi
maravilhoso! Não tenho vergonha de contar minha
história, minha origem, pois foi graças a minha mãe e
minha tia que consegui fazer o curso, se a Maria Luísa,
que foi minha primeira tosadora, não tivesse sido
paciente comigo e me ajudado a terminar alguns
cachorros e gatos, que eram bravos e mordiam, eu
poderia ter desistido e hoje não estaria sentado aqui
conversando com vocês. Portanto, se você tem um
sonho, agarre-se a ele e vá a luta! Não desista, não
tenha vergonha de sua origem e não desista por conta
dos obstáculos.

William Galharde - Início de carreira

caminho do curso, um dia desci da condução e
entreguei meu currículo de banhista, e o curso em
andamento com o Flávio Fernandes, ﬁz a entrevista
com a veterinária. Passei na entrevista e comecei a
trabalhar aos sábados nesse pet shop. Tive muita
ajuda das Dras. Maria Cecília e Maria Graça,
juntamente com a Luísa que me auxiliava em diversas
etapas, inclusive me auxiliando a segurar o cachorro,
que naquela época eram mais bravos, mordiam
mesmo, não eram bonzinhos iguais aos de hoje.
Trabalhei nesse pet shop por 3 anos aos ﬁnais de
semana e durante a semana realizava outras tarefas.

Durante seus cursos e palestras no exterior, qual a
maior diferença que você sente entre o mercado
brasileiro?
A periodicidade da frequência dos animais brasileiros
aos pet shops. Os brasileiros levam seus animais
semanalmente para tomarem banho, que dá uma
média de 40 a 50 banhos por ano, sem levar em conta
os banhos extras, nos casos de passeios em parques,
dias de chuva, entre outros fatores, em que os
animaizinhos se sujam e são levados para tomar
banho extra na mesma semana retornando na data
Arquivo Pessoal

De banhista em Guarulhos a gestor na Petz, como
foi essa trajetória?
Não foi fácil, tive que me dedicar muito e ainda tenho!
Eu ouvia toda terça e quinta-feira um programa na
rádio Trianon que era apresentado pelo Sergio
Zimerman, proprietário da Pet Center Marginal, como
era chamada antigamente a Petz. Em um sábado
resolvi ligar na loja e perguntar se havia vaga para
banhista, ﬁz um teste, passei e comecei trabalhando
como banhista, com o passar do tempo, virei tosador,
líder do meu horário, líder do meu período,
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William Galharde e Speedy - Poodle Gigante

programada na próxima semana para outro banho.
No exterior, como nos Estados Unidos, por exemplo, o
cachorro vai entre 3 a 4 vezes por ano, na Europa, no
máximo 2 vezes ao ano. Quando apresento esses
dados aos estrangeiros, eles questionam, “mas como
assim, banho toda semana?” E eu digo, se vacilar, o
tutor brasileiro dá banho todo dia no seu pet! Como o
pet faz parte da família, sobe na cama, no sofá, passeia
no carro e faz tudo com o tutor, eles querem o
animalzinho sempre limpo e cheiroso.
Qual a maior diﬁculdade que você sente em seu
mercado, é com os animais ou com os tutores?
Como em todo negócio, lidar com pessoas é difícil. No
caso de tutores a maior diﬁculdade é o início,
principalmente quando são mal informados ou
tiveram uma experiência negativa em outro pet shop.
Ficam inseguros e por conta disso, às vezes são
arredios e até mesmo grosseiros, porém, se for
analisar esse é o mesmo ser humano que é atendido
em uma loja, em um hospital, ou qualquer
estabelecimento comercial. Portanto, se você quer
mudar de proﬁssão dizendo: “Não aguento mais lidar
com gente. Vou cuidar de bicho!” Lembre-se, o animal
ainda não vem sozinho! Desta forma é necessário que
tenhamos bom senso e saibamos apresentar todo o
trabalho a ser executado. Demonstrando que às vezes
é necessário um tipo de contenção ao animal para
realizar um procedimento, como por exemplo, o
segurar pela “barbinha” para secar seu focinho ou
penteá-lo, o qual, o tutor pode considerar maus-

tratos ou agressão, contudo, é uma técnica utilizada
para um determinado procedimento e que não agride
o animal, mas sim, o protege e evita que acidentes
ocorram com o ele. Portanto, se você não gosta de
lidar com pessoas, procure outra proﬁssão que não
envolva o atendimento com o público, pois como
tosador, você sempre terá contato com diversos tipos
de tutores, e deverá estar capacitado a atendê-los e
sanar quaisquer dúvidas, como também contornar
qualquer situação.
Qual a principal mudança que você sentiu no seu
mercado de estética animal?
A humanização dos animais, aumentou 1000%! Eu vejo
que há cães que não gostam ou se interagem com
outros cães, alguns quando estão na sala de espera e
chega outro cãozinho pede colo, esconde-se entre as
pernas de seu tutor. São animais que não tem
qualquer interação com outro animal, estão
habituados a conviverem apenas com seres humanos
em suas residências. Esse tipo de animalzinho
assemelha-se a uma criança que é criada dentro de um
apartamento e quando sai para brincar com outras
ﬁca acanhado, se sente deslocado. Um cão precisa
dessa interação com outros de sua espécie, senão,
como saberá que é um cão? Ele precisa correr, brincar,
andar na grama, ter contato com o mundo exterior,
Arquivo
Pessoal
não
ﬁcar
apenas conﬁnado em sua casa, e quando sair,
precisa ter contato com outros cães, isso é importante
para o animalzinho. Contudo, a humanização dos
animais, para nós esteticistas pet, não é de todo mal,
isso facilitou e muito nosso trabalho, eles estão mais
mansos, aceitam melhor os comandos e associaram o
cuidado estético a uma sensação boa. Salvo por
razões técnicas e com as devidas ponderações, eu
preﬁro que humanizem os animais. (risos)

Produção by William Galharde
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extremamente importante, que o tosador atenda o
animalzinho na recepção do pet shop, assim como é
feito em um salão de cabeleireiro, a atendente agenda
o horário, mas quem orienta o cliente é o proﬁssional
que irá atender a cliente. Quando um tosador atende
diretamente o cliente, facilita muito o trabalho do
proﬁssional e também faz com que o cliente sinta-se
muito mais conﬁante no tratamento estético em que
seu animalzinho será submetido.
Por qual razão você acredita que os pet shops não
fazem esse tipo de atendimento?

Arquivo Pessoal

não ﬁcar apenas conﬁnado em sua casa, e quando sair,
precisa ter contato com outros cães, isso é importante
para o animalzinho. Contudo, a humanização dos
animais, para nós esteticistas pet, não é de todo mal,
isso facilitou e muito nosso trabalho, eles estão mais
mansos, aceitam melhor os comandos e associaram o
cuidado estético a uma sensação boa. Salvo por
razões técnicas e com as devidas ponderações, eu
preﬁro que humanizem os animais. (risos)

Medo de perder o cliente. Os proprietários de pet
shops têm essa preocupação, da possibilidade de que
o proﬁssional não trabalhe mais em seu comércio e vá
para outro local levando a clientela. Hoje essa atitude
de não deixar o proﬁssional ter o contato com o
cliente, já não faz mais sentido, uma vez que as
pessoas possuem acesso a internet, redes sociais,
WhatsApp, enﬁm, todo mundo acha todo mundo. E
tentar esconder o proﬁssional com essa preocupação
é um grande erro. O que os proprietários de pet shops
devem fazer é procurar atender seus clientes sempre
com sorriso no rosto, independente da situação que
esteja enfrentando ou do tipo de cliente. A partir do
momento que você cria empatia com seu cliente, o
Arquivo Pessoal

Em qual ponto você acha que pet shops devem
melhorar?
Percebo que a grande maioria dos pet shops quem
recebe o animalzinho para seu tratamento estético é a
recepcionista, o atendente, o balconista ou
proprietário, menos o tosador. E muitas vezes o
cliente não recebe aquele atendimento que todos
desejam, aﬁnal, quem trabalha em pet shop, deve
recepcionar seu principal cliente, que é o animalzinho,
com “a mão no joelho!” Sabe, aquela empolgação
verdadeira, em que você olha para o animalzinho e diz
“que bom que você veio!” Tem que ter esse tipo de
interação, e geralmente quem faz isso nos bastidores
é o tosador, infelizmente longe da vista do cliente. É
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Nosso Billy, foi vítima de um tosador que não era
especializado em Cocker Americano e lhe fez a tosa
de outra raça. Os proprietários deste pet shop
aﬁrmavam que seus tosadores eram especializados
em todas as raças. Antes de termos esse problema
nunca havíamos conversado com um tosador deles.
Isso é comum ocorrer em pet shops?
Com certeza é muito comum em pet shops que
escondem seus proﬁssionais. Por exemplo, se fosse
um tosador que lhes tivesse atendido, ele olharia as
fotos que vocês apresentaram e faria suas
ponderações, aﬁrmando que sabe ou não atender
essa raça em especíﬁco. Não existe especialista em
todas as raças. Estou no mercado há mais de 18 anos e
não sou especialista em todas as raças. Sou
Bicampeão Mundial de Tosa, membro da Seleção
Brasileira de Tosa, contudo, não posso dizer sou
especilista em todas as raças. Em um pet shop de
bairro que atende basicamente Shih-tzu, Yorkshire,
Golden, Spitz, Bulldog Francês, Poodle, Lhasa apso e
SRD, não é ético aﬁrmar que seja especialista em todas
as raças. O que acontece na maioria dos casos é que o
tosador tem o senso de tosa a ser feito, como citado
no seu caso do Cocker Americano, pegamos casos de
similaridade de pelagem e técnicas de tosas de outras
raças e chegamos a um resultado satisfatório em que
o animal ﬁcará lindo e o tutor satisfeito. Portanto,
mesmo que o trabalho ﬁque a contento do cliente, o
tosador nesse caso, não pode aﬁrmar que é
especialista em Cocker Americano, para tanto, serão
necessárias horas de estudo, leitura e muito treino
para chegar ao ponto de poder aﬁrmar “sou
especialista em determinada raça”. O tosador tem
que amar o que faz e os animais, caso contrário ele
amará apenas o dinheiro que o animal traz, desta
forma, a loja até ganhará dinheiro, mas não terá
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sucesso. Se você trata seu negócio dessa forma, tudo
ﬁca ruim, você acha sua proﬁssão ruim, seus clientes
ruins, seus proﬁssionais serão ruins também. Fuja da
mecânica de ser apenas um lavador de cães, seja um
amante de sua proﬁssão, faça-a com carinho e muito
amor e verá diferença.
Você faz parte da equipe da Pet Society?
Faço parte do Time de Groomers referência da Pet
Society Hydra há pelo menos 15 anos , em 2015 a Pet
Society como pioneira e sempre com o apoio da Marly
Fagliari, nos enviou para representar o Mundial de
Tosa. Atualmente o Ranking brasileiro ocorre com
diversas competições e os pontos dos ganhadores são
somados e ao ﬁnal de todas as competições os mais
pontuados vão representar o Brasil no próximo
campeonato mundial .
Você sempre compete com o mesmo cão?
Não. Por conta da periodicidade das competições nem
sempre o cão está pronto para poder competir, eu
defendo a categoria Terrier, então é necessário ter 2
ou 3 cães para levá-los cada qual em seu tempo, para
as competições. Desta forma, às vezes tenho que
pedir cachorro emprestado ou até mesmo alugar. O
animal que irá competir também deve estar dentro de
um padrão da raça, pois se uma orelha estiver torta,
ou o focinho mais comprido que o normal já destoa,
então, como digo não adianta ser um excelente
groomer, se o cachorro não for bom esquece! 50% do
resultado depende do proﬁssional e os outro 50%
depende do animal. É uma loucura, em alguns casos,
tenho que viajar 500km para buscar um cachorro,
depois viajar mais tantos outros quilômetros para
competir é uma logística maluca, tem todo um ritual,
o banho, o preparo do pelo, a viagem, mas é bem
divertido.
Arquivo Pessoal

escuta e atende suas necessidades, este acabado se
identiﬁcando com o atendimento e é ﬁdelizado pelo
carinho e atenção que recebe, não apenas com o
tratamento realizado com seu pet. Para não perder
sua clientela, tenha sempre um sorriso no rosto, seja
um bom ouvinte e inclusive “psicólogo” de seus
clientes, mesmo que o assunto não seja de seu agrado,
ouça e seja gentil.
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Felipe Corrêa e William Galharde

O que fazem seus empreedimentos serem marcas
de sucesso ?
Nossos empreendimentos, Galharde Academy e
Galharde Way, estão a cada dia mais prósperos, temos
um espaço lindo, uma escola com a melhor
infraestrutura do mundo e uma distribuidora de
produtos exclusivos com preços altamente
competitivos, queremos colocar nossa marca para
quem busca estudo de qualidade e produtos
diferençados com os melhores preços .
Quais pessoas foram marcantes na sua vida ?
Acho que são tantas que daria um livro, mas quero
citar em especial pessoas que me auxiliram muito
nessa caminhada , Felipe Corrêa , Rochester Salatino,
Luiz Renato, Sérgio Zimerman , Valéria Corrêa, Marly
Fagliari, claro que minha Mãe Madalena e meu Tio Jair,
tá parecendo agradecimento do programa da Xuxa ,
então vou deixar um beijo pra todos que ﬁzeram parte
da minha rotina diária de lutas e conquistas.

Você deve suportar as coisas que eles nos fazem no dia
a dia, os amando você consegue compreender melhor
o porquê do animal agir de uma determinada
maneira, e com muita paciência você irá conquistando
a conﬁança do animalzinho. O segundo fator é a
persistência. Infelizmente nesse mercado você irá se
deparar com um patrão que não te respeita, um cão
bravo, um tutor que quer acabar com tua vida, pode
se deparar com um ambiente de trabalho inóspito,
insalubre, quente, sujo, escuro, úmido e você estará ali
dentro de um calabouço cuidando de uma vida.
Portanto, a persistência será sua aliada para aprender
e superar as diﬁculdades do cotidiano de um tosador.
Não pense que apenas fazendo um cursinho irá
resolver sua vida, você deve estar em constante
aprendizado e procurar ser o melhor no que faz, se
almeja ser o melhor do seu bairro, capacite-se,
esforce-se e torne-se o melhor do bairro, quer ser da
cidade, do estado, do país, do mundo, estude, nunca
desista, dedique-se que as coisas vão acontecendo.
Você é reconhecido mundialmente como Groomer,
foi fácil chegar aqui?
De jeito nenhum! Tive que ralar muito! Como disse no
início da entrevista minha família era muito simples,
quando comecei a competir não tinha dinheiro para
fazer a inscrição do campeonato que era de R$ 70,00,
um grande amigo meu me emprestou o dinheiro.
Arquivo Pessoal

O que deﬁne um Groomer?
A classiﬁcação de Groomer ainda não é reconhecida
pelo Ministério do Trabalho, sendo o proﬁssional
classiﬁcado em sua carteira de trabalho como
banhista, tosador ou esteticista de animais. Portanto,
digo sempre que são duas coisas que determinam um
Groomer. A primeira, é amar os animais, não só gostar.
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Todos os competidores usavam terno e estavam bem
arrumados, eu estava de camiseta e calça de sarja, por
não ter recursos para comprar um terno. Nessa época
tinha comprado um Shih-tzu, que custava R$ 2.500,00
e cada parcela era de R$ 600,00, meu salário era de R$
618,00, então não me sobrava nada. Brinco que o
governo tem o programa minha casa minha vida, mas
não tem o programa meu cão meu amor. Brincadeiras
à parte, fui competir como podia, não deixei que os
obstáculos me impedissem e sou assim até hoje. Fui
casado com o Felipe, meu sócio, por 11 anos e mesmo
não estando mais casados, somos uma dupla
imbatível, nosso negócio é um sucesso porque um
ajuda o outro, há cumplicidade, companheirismo e
parceria verdadeira, inclusive abrimos uma segunda
empresa. É importante você ter ao seu lado pessoas
que realmente querem seu bem, que te ajudem, e que
isso seja recíproco, seja no muito ou no pouco, teve
vezes que só tínhamos arroz para comer, nós
comíamos o arroz, quando podíamos ir a um bom
restaurante nós íamos. Mesmo com o
reconhecimento que tenho hoje, mantenho a minha
humildade, isso é importante para o sucesso também,
como pessoa ninguém é melhor que ninguém.
Portanto, nunca tratei meus alunos ou funcionários
com rispidez, desrespeito ou desafeto. Sempre
procuro orientar no que estão fazendo que não está
correto de forma que obtenham a informação e
guardem o aprendizado. No início de minha carreira
errei a tosa de 2 ou 3 cachorros, mas não dizia que era
especialista ou sabia fazer exatamente o que o cliente
estava pedindo, a sinceridade também é muito
importante.

aulas nos ﬁns de semana, o Felipe cuida da rotina do
dia a dia e na Petz cuido de 320 tosadores hoje que até
2019 abrirão mais 34 lojas, então terei em média 500
tosadores para cuidar, mantendo o mesmo padrão em
todas as lojas.
Qual é o segredo para conseguir gerenciar todos
esses negócios e projetos?
Trabalho e dedicação! A escola me gera um pouco de
trabalho operacional, com o Felipe me ajudando ﬁca
mais tranquilo. Na Petz, tenho um volume de trabalho
que vai desde o acompanhamento técnico até o
aconselhamento e “RH”, neste caso tenho que
entender a necessidade do proﬁssional e procurar
ajudá-lo de forma para que ele continue a contribuir
com a empresa sem afetar seu emocional, como se diz:
“um tosador feliz tem um cliente feliz, que tem um
cachorro feliz. Tosador infeliz, cliente infeliz, cachorro
infeliz.” Procuro achar uma solução prática e eﬁcaz
para cada situação, mantendo a equipe unida, se
ajudando, sem individualismo, com humildade para
que todos possam trabalhar juntos.
Arquivo Pessoal

Você é idealizador de um grande concurso o
Mastergroom, como é cuidar de tudo isso?
É uma loucura muito gostosa! O Mastergroom
acontece anualmente na Feira Pet South America,
temos em média 700 participantes sem contar os
competidores de gatos. No concurso eu cuido das
empresas o Felipe das inscrições e o Renato da
organização. Hoje temos apoio de grandes marcas e
montamos um concurso lindo que é o maior
campeonato de tosa no mundo. Aqui no Instituto dou

pg 26

William Galharde e Tim Burton

Edição 09

Divulgação

Dicas Vet

Saúde bucal

Por Camila Isoyama

O

s cães também necessitam de cuidados
extras e diários com respeito à saúde bucal.
Esta é uma das principais causadoras de
problemas e doenças em animais, e que os tutores
desconhecem esse fato tão importante. O mau
hálito, por exemplo, pode ser indício de que o pet
esteja sofrendo com doença periodontal, mal que
atinge 80% dos cães com mais de 3 anos de idade e
que pode gerar complicações sérias como, perda de
dentes e migração de bactérias afetando órgãos
vitais como: rins, fígado e coração, ou mesmo,
causando malefícios às articulações geradas pela
proliferação de bactérias na boca do animal. A
doença periodontal quase não apresenta sinais,
tornando-a ainda mais perigosa.
90% dos tutores acreditam que os dentes e as
gengivas de seu animal estão saudáveis, porém, 4
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em cada 5 cães com mais de 3 anos de idade têm
problemas nas gengivas. O mau hálito é o único sinal
de que pode haver algo errado.
Há 5 fatores de riscos que devem ser observados e
submetidos ao exame oral regularmente:
1)Possuir mais de 3 anos de idade; 2) Ter cálculo
dental (tártaro); 3) Apresentar dentes mal
posicionados; 4) Demonstrar salivação excessiva e
5) Apresentar diﬁculdade de mastigar o alimento.
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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Vamos brincar?

Por Wilson Salce
Foto: Divulgação
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N

inguém gosta de ﬁcar trancado o dia todo
dentro de casa, não é verdade? Seu
animalzinho também não! Como
abordamos em outras edições, principalmente os
cãezinhos necessitam de ao menos 30 minutos de
exercícios físicos diários, podendo ser realizando
caminhadas ou até mesmo praticando agility dog,
que ao contrário do que se pensa essa prática pode
ser realizada por todos os tipo de cães, é claro que
deve-se respeitar as limitações de cada animal,
assim como seu grau de experiência com os
aparelhos.
Em virtude do aumento frequente da violência
urbana e o roubo de animais de companhia, tem
feito com que os tutores tenham optado em
manter seus animais conﬁnados em suas
residências. Este é um grande problema para quem
vive em condomínio, já que nem todos gostam de
animais e alguns condôminos ﬁcam procurando
argumentos para que os animais não possam
transitar pelas dependências do condomínio, além
de imposições em Regimento Interno, Estatuto ou
Convenção Condominial, apesar de transgredir a

Lei Maior que é a nossa Constituição Federal,
assunto este que já abordamos também, trazem
transtornos ao tutores de pet e até mesmo a quem
não os possui. Por conta de divergência de opiniões
e até mesmo por falta de conhecimento das Leis,
este tem sido um assunto que tem dado o que falar
nos condomínios.
Vale ressaltar que nenhuma normativa interna
condominial se sobrepõe às leis, desta forma,
qualquer resolução que esteja em desacordo com
as leis vigentes é imediatamente nula, ou seja, não
tem valor legal e tampouco deve ser obedecida.
Contudo, todos procuramos viver em harmonia e
buscamos sempre resolver as desavenças de forma
cordial, tranquila em um debate saudável. Essa
deve ser sempre a conduta de quem enfrenta um
embate, tendo em vista que, perder a paciência
poderá lhe custar a razão.
E como todo animalzinho necessita dos estímulos
externos, para que mantenha sua saúde física e
mental em ótimas condições, é necessário realizar
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passeios diários com eles. Os fazendo nas áreas
internas de seu condomínio é ainda melhor, até por
uma questão de segurança do animal e de seu tutor,
além do pet poder interagir com outros animais em
um ambiente saudável e com animais devidamente
vacinados. Já que o condomínio pode e deve exigir
que os animais que transitem pelas áreas comuns
estejam com sua carteira vacinação em dia.
Como este assunto tem sido uma constante em
Assembleias Gerais, as construtoras começaram a
implantar em seus empreendimentos os chamados
“Pet Place”, ou espaço pet, um local destinado aos
animais de companhia poderem frequentar e
realizar suas atividades físicas e interações com
outros animais.
Essa tem se mostrado uma solução inteligente e de
baixo custo para sua implantação, consistindo em
equipamentos realizados em sua maioria de
materiais recicláveis, como tambores e bombonas
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plásticas, madeira de demolição, grama sintética ou
natural, pedriscos e areia.
Em alguns empreendimentos o espaço destinado
aos pets é bem grande, atingindo uma área de
100m², embora não precise ser extremamente
grande um Pet Place é sempre bem-vindo, sendo
esta uma solução para que o tutor possa desfrutar
de momentos de lazer com seu pet em um local
seguro e salubre.
Por falar em salubridade, o Pet Place, assim como as
piscinas, necessitam de limpeza constante e
cuidados com sua manutenção para que esteja
sempre em boas condições de uso e não ofereça
riscos aos frequentadores, tanto humanos quanto
seus pets.
Se o seu condomínio ainda não tem um espaço Pet
Place, você pode sugerir ao corpo diretivo a sua
implantação, apresente as vantagens que este
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espaço pode trazer aos moradores, a minimização
de transtornos que poderão ser gerados, a redução
de reclamações, até mesmo sua valorização.
Vale ressaltar que para qualquer nova implantação
será necessária aprovação em Assembleia Geral, e
devem ser consideradas, neste ponto, as regras
tanto do Regimento Interno, quanto da Convenção
Condominial e seu Estatuto, principalmente no
tocante às áreas verdes.
Se houver espaço disponível para essa implantação
vale o esforço e o investimento, lembrando que
não é necessário fazer obras faraônicas ou
infraestrutura gigantesca. A criação desse espaço
pode ser realizada de forma simples e com baixo
custo, como por exemplo:
Pista de caminhada: Pode ser construída com
pedriscos e cascas de pinus polida, desta forma o

animal poderá explorar texturas diferentes ao
caminhar;
Área de lazer: O revestimento do piso pode ser
realizado com grama sintética, que inclusive existe
a grama para cães, que não prolifera fungos, ou
utilizar grama natural.
Área do xixi: Criar uma caixa com altura de 15cm,
que poderão ser utilizados madeiras recicladas ou
tábuas de pinus. A sub-base pode ser preenchida
com areia grossa e fazer a forração superior com
areia higiênica ou granulado de madeira para
facilitar a higienização do local.
Bebedouro: Aproveitando as instalações
hidráulicas no local poderá ser criado um pequeno
tanque em alvenaria, ou até mesmo utilizando
tubos de PVC de 4” (quatro polegadas) pode-se
fazer bebedouros incríveis e de bom
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bom armazenamento.
Brinquedos: Os obstáculos podem empregar
diversos materiais, variando desde pneus, madeira
de demolição ou reciclada, tubos de PVC, criando
um ambiente interativo e desaﬁador para o animal.
Com esses materiais são possíveis a elaboração de
obstáculos para que sejam transpostos, tais como,
aros para que os animais passem por dentro,
rampas e pontes, assim como o slalom, fazendo
com que o animal transite em ziguezague entre os
obstáculos.
Convivência: Esta área é destinada aos tutores
poderem se acomodar enquanto seus animais
brincam e se divertem, assim como, após a
brincadeira o animalzinho possa descansar junto ao
seu tutor. No entanto, os bancos podem ser
construídos com madeira de demolição e o piso ser
de grama sintética ou natural.
E o mais interessante de tudo isso é que o espaço
não necessita ser imenso, em uma área de 10m² é
possível construir um espaço bem interessante
para que os animaizinhos possam se divertir e
gastar suas energias.

em comportamento canino ou esportista canino
para que possa determinar a altura adequada, a
inclinação ideal e o grau de diﬁculdade de cada
obstáculo, a ﬁm de atender as necessidades de
cada animal e sem os colocar em risco.
Existem empresas que prestam o serviço de
construção desses espaços, utilizando também
materiais mais aprimorados e especíﬁcos para cada
ﬁm.
Enﬁm, o Pet Place é uma solução que visa atender
tanto a necessidade dos animais para que estejam
sempre em atividade física, uma vez que o animal
ativo, não apresenta sinais de depressão,
ansiedade, síndrome do abandono, obesidade,
entre tantos outros transtornos que afetam não só
animal, mas também, seus vizinhos que possam ser
incomodados com ruídos excessivos ou atitudes
incomuns dos animais, assim como do tutor que
pode desfrutar de momentos de lazer e interação
com seu animal de forma segura sem a necessidade
de se deslocar para locais distantes e expor a si e
seu pet a riscos urbanos.
Que tal lançar essa ideia na próxima Assembleia?

No entanto é importante consultar um especialista
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A floresta mágica
Por Richard Rasmussen
Foto: Marcio Lisa / Txai Studios

Planeta Selvagem

O

vento do deslocamento da rabeta acaricia o
meu rosto, a sensação é gostosa e
conhecida, apesar do barulho infernal que o
motor produz. Estou de olhos fechados agora,
enquanto imagino a ﬂoresta que mais amo... A
ﬂoresta mágica.
Viajo em um rio que, confesso, não é dos mais
bonitos que conheço. Mas aqui é outra coisa.
Inexplicável e desnecessário explicar pra quem já
esteve no Rio Gregório, no Acre. O ventinho da
canoa enquanto deslizava pelo Rio Gregório é bem
gostoso, já alivia a perturbação dos piuns,
minúsculos mosquitinhos que atacam em bando
quando a canoa para. Por isso é bom que ela não
pare. Alguém lá do fundão pergunta “Pium é
borrachudo, né?”. Não, pium é pium mesmo. Tem o
mesmo tamanho do borrachudo da Mata Atlântica,
mas a picada não ﬁca tão inchada, só um pontinho
estranho de sangue na pele do tamanho da cabeça
de um alﬁnete. São piuns de dia e carapanãs à noite.
Os carapanãs são mosquitos bem maiores que
fazem aquele “zuuuuuuum” quando voam. Outra
vez o cara do fundão: “Ah, muriçoca, né?”. Não,
carapanã é carapanã mesmo. Tem o tamanho de
uma muriçoca do litoral do Nordeste, mas a picada
dói muito, mas muito mais. Dói, não coça. Ele acha
uma brecha na sua grossa rede de pano, onde
aquela carninha ﬁcou descoberta de uma roupa, e te
fura. Você acorda com a picada. Esses são alguns dos
tickets para o paraíso. Alguém algum dia disse, “No
pain, no gain”: “Sem dor, não há ganho”. Aqui este
conceito se aplica em diversas oportunidades. Bemvindo ao Alto Juruá, no Acre. Bem-vindo ao caminho
que leva à terra indígena dos meus queridos
Yawanawás.
A primeira vez que estive aqui foi em 2005, gravando
para a TV Record. Conheci os Yawanawás por uma
coincidência do destino. Recebi em casa, acho que
em 2000, duas lideranças que estavam a caminho da
América do Norte para um encontro mundial de
povos indígenas. Foi um pedido de uma amiga do
Acre que trabalhava com povos indígenas e que
conheci na época de minhas andanças pelos
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zoológicos do Brasil. Me apaixonei por eles na hora.
Mas hoje são outros tempos, nesta ocasião estava
gravando para uma série do National Geographic
Channel.
São dois dias de viagem numa rabeta, uma canoa
com um motor em que o hélice é preso em um eixo
longo, de mais de metro e meio, que vira e mexe sai
da água, pois existem muitos galhos e até árvores
que aﬂoram no rio nesta época do ano. Começa uma
chuva impiedosa, estamos em outubro e nesta
região do Oeste da Amazônia, chove primeiro.
Continuamos como se nada fosse, aﬁnal, aqui não se
para nada por causa da chuva. Caso contrário, aqui
não faz nada, pois chove muito. Mais um desaﬁo,
especialmente para equipe de televisão como a
nossa, que carrega mais de 300 quilos de
equipamento dentro de caixas plásticas e embaixo
de lonas.
Com o chegar da noite, resolvemos parar. Já
viajamos por toda a tarde e durante a noite ﬁca
perigoso bater nas árvores e galhos caídos nos rios.
A equipe retira as roupas já previamente separadas
da canoa para dormir em uma casa regional
indígena. Já estamos em terra Yawanawá, mas ainda
temos mais de um dia até o destino ﬁnal: a aldeia
Nova Esperança, umas das principais aldeias
Yawanawás. Eu resolvo dormir ali mesmo na canoa.
Todo nosso equipamento estava ali e como não
vamos descer nada, não quero arriscar. Aﬁnal, o rio é
passagem para qualquer um.
Estou deitado sobre algo macio, acho que é comida.
Tiro a roupa por causa do calor e me cubro com a
lona. Acordo de manhã bem cedo com um cachorro
lambendo meu rosto e toda equipe rindo de mim.
“Não acredito, o Richard dormiu pelado em cima de
toda a comida, o pão está todo amassado!”,
comentou Márcio, o mais certinho de nossa equipe.
“Foi por isso que estava tão gostoso e macio para
dormir”, pensei. Hora de continuar.
A viagem é longa e cansativa, foram três dias desde
nossa partida da Capital Rio Branco. Estamos
chegando e sei que na próxima semana enfrentarei
colossais brigas no meu corpo e no meu espírito.
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Além da beleza
Por Wilson Salce
Foto: William Galharde
Produção: William Galharde
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U

m animal bem tratado, com pelos
brilhantes, penteados bem elaborados e
um perfume marcante é o desejo de todo
tutor. Esse desejo é que movimenta um mercado
bilionário, fazendo que continuamente sejam
abertos novos comércios, pet shops e grandes
marcas invistam em produtos inovadores.
Aﬁnal, o pet hoje não é mais um bichinho que ﬁca no
quintal ou em uma gaiola. Atualmente os pets são
membros da família e recebem tratamento idêntico
aos ﬁlhos. Tanto é que esse comportamento, fez
com que os comércios repensem no atendimento
aos seus clientes, abrindo um novo leque de
negócio, os espaços “pet friendly”.
Mesmo com essa crescente no mercado pet,
percebemos que alguns comércios e proﬁssionais,
ingressam neste mercado visando única e
exclusivamente lucros ﬁnanceiros, não dando a
devida atenção ao cliente e suas necessidades.
Se você pensa em investir em qualquer negócio, ou
ingressar no mercado de trabalho, tenha certeza
que irá fazer o que lhe dê prazer, que ame

verdadeiramente sua proﬁssão, seja qual ramo for
atuar, como disse Confúcio, o ﬁlósofo, “Escolha um
trabalho que você ama e você nunca terá que
trabalhar um dia sequer na vida.”
Frequentemente visito diversos estabelecimentos
pet, e percebo que boa parte dos funcionários e às
vezes, até seus proprietários estão com aspecto
carrancudo, atendem o cliente com distância e não
demonstram empatia. O que foi conﬁrmado pelo
William Galharde, em nossa entrevista.
Abrir um comércio pet é como abrir uma escolinha
para crianças, se o cliente principal não for
recepcionado com carinho e atenção, seu
responsável não sentirá conﬁança em contratar o
serviço.
Perceba que um local no qual os funcionários são
bem humorados, tratam bem seus clientes, são
receptivos e prestativos está sempre movimentado
e tem uma clientela ﬁdelizada. Enquanto um
comércio em que estão todos sisudos, os
funcionários levam bronca na frente dos clientes,
problemas internos são tratados na frente dos
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clientes, os clientes são recebidos com apatia ou
indiferença, tendem a estarem vazios e sua clientela
é variável.
Os clientes buscam não só um bom tratamento
estético ou clínico para seu pet, mas sim, um
atendimento com amor e carinho para seu
animalzinho, aﬁnal, o cliente trata seu animal com
todo cuidado e amor, o mínimo que se espera é
receber um atendimento de qualidade elevada.
Portanto, é de fundamental importância que tanto o
proprietário do estabelecimento, quanto seus
funcionários estejam sempre aprimorando seus
conhecimentos, abertos às novas tendências e se
especializando em suas funções. A informação hoje
chega muito rápido a todos, então, o proprietário de
um comércio pet, deve estar sempre em contato
com a inovação deste mercado, mesmo que ainda a
prática ou o produto não esteja disponível no
momento.
E quando falamos em cuidado estético com os
animais, temos que lembrar que estamos falando de
cuidar de uma vida, seja em um simples banho, utilize
produtos de boa qualidade e trate o animal com
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todo o amor. Mesmo que no ínicio o animal esteja
arredio, ele sentindo-se confortável e seguro, irá
começar a depositar conﬁança em você e seu
trabalho com ele ﬁcará muito mais fácil.
O cliente busca também, sinceridade no
atendimento e na prestação de serviços, caso não
tenha ainda trabalhado com uma determinada raça,
tosa, penteado ou tratamento estético, seja franco
com seu cliente. Ao contrário do que se pensa, a
franqueza trará maior credibilidade ao seu trabalho
e segurança ao cliente.
Quer um exemplo? Nós temos um Cocker
Americano, o Billy. No início o Billy era tratado em um
pet shop que não tinha experiência com a tosa da
raça, e os proprietários foram francos desde o início,
e não o tosaram com medo de estragar sua pelagem.
Desta forma, começamos a procurar um pet shop
em nossa região que tivesse competência para
realizar a tosa do Billy. Depois de uma longa
pesquisa, conﬁamos a um pet shop em realizar a tosa
da raça. Antes de fazer o tratamento, apresentamos
fotos de como ele veio do canil, fotos de seu irmão

Edição 09

Pet News
que é competidor em exposições e vencedor de
diversos títulos, ou seja, demos diversos elementos
para que não houvesse erro no tratamento. Quando
o fomos buscar, meu ﬁlho Lucas, ﬁcou em prantos! A
tosa foi feita do Cocker Spaniel, ou seja, uma tosa
mais curta, com a saia menor. O Billy tinha a pelagem
no chão, como é dito comumente.
Conversamos com a recepcionista do pet, já que os
proprietários não estavam, e por insistência dos
funcionários, demos a oportunidade de tentarem
corrigir o erro. No início o tratamento estava sendo
realizado por uma tosadora, que sempre vinha
receber o Billy, conversávamos e o tratamento era
executado como combinado.
Até que, essa tosadora saiu desse pet shop, e
disseram que haviam contratado um Groomer. Em
sua primeira tosa, ele esclareceu o que iria fazer, e o
fez de acordo. Quando havíamos recuperado a
conﬁança neles e a pelagem do Billy já estava
crescendo novamente, chegou o dia de fazer
novamente a tosa e não fomos informados que o
Groomer não estava. Adivinha o que aconteceu? Isso
mesmo, ﬁzeram a tosa do Cocker Spaniel

novamente!
Foi quando procuramos por outros estabelecimentos e encontramos o pet shop que cuida dele
hoje. A primeira coisa que ﬁzeram, foi chamar a
tosadora para conversar conosco. Coitada, fomos
muito chatos, em explicar como queríamos que
realizasse o trabalho, mas a tia Lu, foi muito
paciente, carinhosa, atenciosa e cuida do Billy com
muito amor e não deixa ninguém além dela mexer
nele.
A pelagem do Billy depois de um ano e meio está
voltando a ﬁcar viçosa e uniforme. Deixamos de ir à
eventos importantes, por conta da tosa errada, uma
vez que teríamos que ﬁcar contando a história a
todos que encontrássemos. E nesse período nem o
fotografámos, tamanha era nossa vergonha, pelo
que tínhamos o submetido.
Tal fato poderia ter sido evitado, se os responsáveis
pelo pet shop tivessem sido honestos sobre sua
situação, que estavam sem tosador qualiﬁcado,
enﬁm, daríamos outra solução, no entanto,
perderam mais um cliente. E uma curiosidade, no dia
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Billy com a pelagem mais recuperada
pg 42

Edição 09

Aquarismo
Água doce

Tudo em ordem

Por Fábio Abrão - Aquarioﬁlista
Foto: Divulgação

Aquarismo
Água doce

T

odos os aquários e lagos, não importando as
suas dimensões, necessitam de
equipamentos que auxiliam em suas
manutenções. É possível manter um ambiente sem
equipamentos? Sim, é possível. Mas para isso é
necessário muito estudo e compreensão sobre os
ecossistemas e, principalmente, sobre como
formular isso tudo da forma correta. E os aquários
convencionais, aqueles que precisam de
equipamentos para sua manutenção? Bom, temos
alguns equipamentos básicos que são de extrema
necessidade para o pleno funcionamento de seu
aquário.
São eles:
- Oxigenação/ﬁltragem: atualmente o mercado da
aquarioﬁlia disponibiliza diversos equipamentos que
realizam essa função, em vários modelos e
funcionalidade. O sistema de ﬁltragem é vital, quase
que o coração do seu aquário, pois é ele o
responsável por manter a qualidade do ambiente,
mantendo limpo e oxigenado. Há diversos modelos
que você pode utilizar, basta pesquisar ou contatar
uma loja especializada de sua conﬁança que lhe
auxiliará no equipamento mais adequado.
- Aquecimento: temos alguns métodos para manter
o nosso aquário aquecido, mas o mais utilizado é o
te rmostato, se nd o possíve l re gular a sua
temperatura e é praticamente automático, mas

claro que toda atenção é pouca, casos de falha em
seu funcionamento podem ser fatais! É
extremamente importante manter um termostato,
mesmo que em épocas quentes do ano. Mudanças
bruscas na temperatura não são bem-vindas pelos
habitantes do aquário e nem pelos microrganismos
que ali habitam. Procure sempre pesquisar ou
contatar uma loja especializada de sua conﬁança, e
tire as dúvidas sobre espécies que mantém em seu
aquário ou pretende adquirir, assim saberá a
temperatura perfeita que precisa manter no
ambiente.
- Iluminação: pode não parecer, mas é muito
importante manter um equipamento de iluminação
em seu aquário. Todos os ambientes naturais, por
menor que seja o índice de iluminação, recebem luz.
Há um ciclo que precisa ser mantido, não somente
por causa dos peixes e plantas, mas também para os
microrganismos. E são eles os responsáveis pela
manutenção do ambiente. O mercado de aquarioﬁlia
está repleto de produtos voltados à iluminação, dos
caros e complexos sistemas de iluminação aos
compactos e mais acessíveis, basta escolher o que
melhor se encaixa em seu orçamento e necessidade.
Por ser um assunto muito amplo e complexo,
procure se aprofundar no assunto e buscar por mais
informações, primeiramente pesquise e tire suas
dúvidas com o seu lojista de conﬁança.
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Parâmetros

Por Marcio Castilho Lopes - Aquarioﬁlista
Foto: Divulgação

Aquarismo
Marinho

N

a edição anterior demos início ao aquarismo
marinho, a ideia é que com essas leituras
você consiga sentir mais conﬁança em
montar um aquário marinho e ao chegar em uma loja
conseguir compreender melhor as informações que
o lojista vai lhe passar, então vamos nessa!
Trataremos agora sobre os seguintes parâmetros:
AMÔNIA , NITRITO, NITRATO e pH. Sendo simples
nas palavras digo que a Amônia surge do
metabolismo dos peixes, excesso de alimentação
além de peixes mortos e que seu parâmetro ideal é
zero, o Nitrito que é um subproduto da Amônia
também precisa estar em zero e por último, mas não
menos importante, o famoso Nitrato que precisa
estar em níveis adequados dependendo das vidas
aquáticas que habitam o aquário. Para obter esses
parâmetros em níveis ideais precisamos ter e manter
uma ﬁltragem com qualidade. Sem citar
equipamentos vamos tratar abaixo da mecânica de
funcionamento de ﬁltragem básica.
Evidentemente teremos sujeiras na água e essas
precisam ser retidas em primeira instância, para isso
usamos a Filtragem Mecânica, que consiste em
utilizar esponjas, lã acrílica entre outros. O segundo
estágio de uma ﬁltragem é a Filtragem Química, e
geralmente utilizamos carvão ativado ou polímeros
sintéticos que fazem um papel tão bom quanto de
eliminar metais pesados, cloro, compostos
orgânicos, entre outros, deixando assim a água
cristalina e sem odores. Por último e não menos
importante a Filtragem Biológica as bactérias

nitriﬁcantes que são benéﬁcas para o sistema,
precisam se alojar, fazer colônias e para isso
geralmente utilizamos anéis de cerâmica e aﬁns,
bem porosos para a devida ﬁxação dessas bactérias.
É nesse estágio onde colocamos nossa atenção aos
parâmetros do início da matéria. E por que?
Simplesmente porque essas bactérias vão consumir
por etapas a AMÔNIA, NITRITO e NITRATO, sendo
que esse último não será consumido por completo
dentro do sistema e chegamos na famosa T.P.A.
(Troca Parcial de Água), também existem produtos
que ajudam a reduzir e até eliminar, mas vamos nos
atentar ao sistema de ﬁltragem nesse momento.
De uma forma geral, em qualquer aquário esses
parâmetros precisam ser acompanhados, contudo,
no marinho a atenção é maior uma vez que o pH é
alcalino, e nesse caso, entre 8,0 e 8,4. A Amônia se
torna tóxica em pH elevado, fora isso ela é Amônio e
até então não traz grandes perigos. O Nitrito é
asﬁxiante em qualquer pH e o Nitrato em níveis
elevados pode trazer diversas consequências
negativas ao sistema e inclusive óbito de organismos
(e então entra a TPA).
Portanto, é ideal que se mantenha o sistema de
ﬁltragem sempre em bom funcionamento e não
utilize produtos de qualidade duvidosa, consulte
sempre um especialista que poderá lhe ajudar na
escolha do produto ideal e manter seu aquário em
condições perfeitas e com parâmetros equilibrados.
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