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Conversamos com Richard Rasmussen que nos contou
um pouquinho do seu cotidiano, no meio da entrevista
nos interrompeu para mostrar um mico que apareceu
em seu quintal.

sta edição da Revista Pet Plus está recheada de
matérias incríveis!

O mercado pet está em crescimento constante e não
param de acontecer eventos. Participamos de diversos
eventos que aconteceram recentemente que não
couberam todas as informações na revista! Estivemos
no evento de aniversário da CBKC, conhecemos o
D a n i e l B e l l o f, u m H a n d l e r r e c o n h e c i d o
internacionalmente, ganhador de diversos prêmios,
falamos com a Sra. Wilma Fraga, criadora de Cocker
Americano, entre diversas outras pessoas.

Boa Leitura!

Wilson Salce
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Esporte

Uma manhã repleta de atividades, diversão e prêmios

N

o dia 15 de maio aconteceu o Santana Pet
Run, um evento que sacudiu a manhã
paulistana. O estacionamento do Santana
Parque Shopping foi palco deste evento que

Por Wilson Salce
Fotos: Patrick Barzel

recebeu 650 cães e um público de 1.200 pessoas.
O Santana Pet Run teve início às 7:30h contando com
duas modalidades a “cãorrida” onde o cão e seu
tutor percorreram o percurso de 2km,
divididos em categoria masculino
e feminino, e a “cãominhada”
em uma divertida caminhada
na qual seus cães puderam
passear com toda a
família colorindo todo o
trajeto.
Além da competição o
Santana Pet Run contou
com a colaboração de todos
recebendo doação de rações
que foram destinadas à Ong
Desabandone.

7

Dicas Vet

Divulgação

De olho no bicho

A

ida, periódica, ao veterinário é fundamental
para manter a saúde do pet em ordem. Cada
raça possui características únicas, que
propiciam o surgimento de doenças, como
problemas dermatológicos, gástricos ou, até
mesmo, oculares. Poucos donos sabem, mas cães e
gatos devem passar em consultas junto a
veterinários especialistas, pelo menos uma vez ao
ano para prevenir ou diagnosticar precocemente
possíveis enfermidades.
Para Andressa Felisbino, veterinária da DrogaVET –
empresa pioneira no ramo e a maior rede de
farmácias de manipulação veterinária no Brasil –,
alguns problemas oftalmológicos, especiﬁcamente,
podem surgir quando os animais ainda são ﬁlhotes.
“Assim como nos humanos, os olhos dos bichinhos
de estimação também são bastante sensíveis e
8

podem ﬁcar irritados com facilidade. É importante,
por exemplo, que na hora do banho, o proprietário
opte por um shampoo apropriado para o cão ou gato
que por ventura tenha alergia, são os shampoos
antialérgicos. Outra orientação é quando for levar o
pet para passear de carro, nunca permitindo que ele
ﬁque com a cabeça para fora, evitando o
ressecamento dos olhos e que alguma partícula
presente no ar venha a machucá-los”, ressalta a
veterinária.
Raças de cachorros, como Schnauzer e Lhasa Apso,
que contêm o pelo mais longo, também estão mais
suscetíveis a ter irritação ocular. “É preciso que a
tosa seja realizada com maior frequência nestes
casos, para evitar que o pelo possa cair no olho e
provocar incômodo”, orienta a proﬁssional.
Há algumas doenças que são comuns entre humanos

Dicas Vet

ANIMAIS TAMBÉM SOFREM COM PROBLEMAS OCULARES

Por Andressa Felisbino

e pets. “Muitas pessoas não sabem, mas os animais
também têm conjuntivite, geralmente associada à
presença de um vírus no organismo no pet, e que
costuma gerar vermelhidão nos olhos,
lacrimejamento e aparecimento de remelas verdes
ou amareladas, que devem ser lavadas com
frequência para amenizar o sofrimento”, alerta a
Andressa.

hora da medicação se torna o período mais
estressante do dia. Além dos colírios, já é possível
manipular outras formas farmacêuticas, como
pomadas, géis transdérmicos e até shampoos com
ativos, tudo para facilitar a vida dos proprietários e
diminuir o sofrimento do pet. A aceitação do animal é
maior quando não gera desconforto”, ressalta a
veterinária.

Assim como em humanos, a catarata é uma das
principais causa de cegueira entre os animais de
estimação. “Na maioria dos casos, é provocada por
herança genética e costuma aparecer a partir dos
seis anos de idade. A doença deve ser tratada
cirurgicamente, pois há grandes riscos de evolução e
perda parcial e até total da visão”, explica a
veterinária.

Além de conseguir realizar o tratamento de forma
mais eﬁcaz, a manipulação também proporciona
maior economia para o bolso do dono. “Remédios
manipulados têm a vantagem de serem produzidos
na quantidade certa em que serão ministrados, ou
seja, durante o período especíﬁco do tratamento.
Com isso, evita-se desperdício de medicamento e é
possível gerar economia de até 30%, se comparado
aos ofertados pela indústria veterinária
convencional”, ﬁnaliza a proﬁssional.

O tratamento para essas enfermidades deve ser
orientado por um veterinário especialista na área,
mas, geralmente está vinculado ao uso contínuo de
colírios. “Para o dono, este é o momento mais
doloroso, pois muitos animais ﬁcam agitados e a

Andressa Felisbino
Veterinária

Foi em busca de soluções no
segmento de manipulação
veterinária, respeitando
integralmente todos os princípios

éticos que regem a produção de
medicamentos e a sua
aplicabilidade aos animais que, em
2004, surgiu a DrogaVET. Criada
pela farmacêutica Sandra Schuster,
a empresa é pioneira no ramo e a
maior rede de farmácias de
manipulação veterinária no Brasil,
especializada em produzir e
oferecer produtos com inovação e
qualidade, atuando na prevenção,
tratamento e prolongamento da
vida dos animais. Mais informações
estão disponíveis no site e na
FanPage: www.facebook.com/
pages/DrogaVET/.

Gil’s Pet Shop & Estética Animal

@grupoagape

Outro problema oftalmológico, que carece de
atenção especial é o glaucoma. Ela ocorre quando há
aumento da pressão dentro do olho, deteriorando a
retina. “O glaucoma surge como reﬂexo de alteração
na pressão sanguínea do animal. O sintoma mais
aparente é a inﬂamação do globo ocular e a mudança
de cor na córnea para azulada. Esta é uma das
doenças mais alarmantes entre cães e gatos, pois,
em apenas 24 horas, pode provocar danos
irreversíveis, como a cegueira”, aﬁrma Andressa.

Hotel - Creche - Banho - Tosa - Day Care
Taxi Dog - Curso de Estética Canina

4432-2457 / 4432-2784 / 99296-3520
www.gilspetshop.com
gilspetshop@hotmail.com
Av. Padre Anchieta, 194 - Bairro Jardim - Santo André
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@grupoagape

UTI MÓVEL

Emergência Remoção Eventos
Atendimento ABC, São Paulo, Litoral e Interior
Veículo Equipado e Legalizado pelo CFMV

(11) 4365-2312
(11) 98836-8160 / (11) 99947-5514

www.fofaoambulanciaveterinaria.com.br
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Saúde Animal

Por Dra. Cynthia

Divulgação

Tosse dos Canis

C

om a mudança frequente do clima, acho
muito importante compartilhar a respeito de
um sintoma que pode ser confundido com
outras doenças. Caso não seja diagnosticada na fase
inicial poderá ser fatal!
A traqueobronquite infecciosa canina mais
conhecida como ‘‘tosse dos canis’’, é uma doença
altamente contagiosa entre cães. Muitos
proprietários confundem os primeiros sinais da
tosse dos canis como algo simples e sem
importância, em muitos casos achando que seja
apenas um engasgo.
Esta doença é provocada por um ou mais agentes
consecutivos, como vírus da Parainﬂuenza Canina,
Adenovírus Canino Tipo 2 e a bactéria Bordetella
Bronchiséptica, alojando-se nas vias aéreas
superiores dos cães.
Em sua fase inicial o cão apresenta espirros e tosse,
podendo evoluir para a inﬂamação da garganta,
causando a diminuição de apetite chegando às vias
aéreas inferiores, em alguns casos evoluindo para
pneumonia ou broncopneumonia grave.

A contaminação e a propagação da doença ocorrem
através da tosse e do espirro dos cães infectados,
que ao espalhar pequenas gotículas contaminadas
pelo ambiente ou em objetos, brinquedos, caminhas
e etc. Locais de convívio com grande número de cães
não vacinados são os mais prováveis focos de
contaminação.
Os sintomas surgem entre 5 a 10 dias após o contato
com os animais contaminados, assemelhando-se à
gripes ou resfriados, seguido de tosse seca e
persistente, muitas vezes confundida com engasgo
ou sufocamento, ocasionados em momentos de
exercícios, pelo uso da coleira ou excitação do
animal.
Por estas características muitos “pais e mães" se
confundem e não procuram o veterinário, o que é
muito perigoso para o animalzinho, pois a evolução
de um quadro mais grave e irreversível pode ocorrer
em até 20 dias, gerando perda do apetite, redução
do peso, febre e apatia. Ao surgimento dos sintomas
mencionados procure imediatamente um
veterinário.
11
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Eternizando momentos
Lionel Falcon e Petz inauguram estúdio fotográﬁco
Wilson Salce

Por Wilson Salce

N

a unidade Marginal Tietê da Petz, foi
inaugurado no dia 19 de abril o estúdio
fotográﬁco do Lionel Falcon, uma
parceria entre o pioneiro em ensaios
fotográﬁcos de pets e a maior loja do segmento
pet. Com experiência de quase 20 anos e
referência neste mercado, Lionel, declara que
quer eternizar com a fotograﬁa, o amor e o
encanto desses bichinhos.
O estúdio localizado no mezanino da loja, conta
com espaço de 28m², possuindo iluminação e
equipamentos especiais, proporcionando que
Lionel explore ao máximo seu trabalho. O espaço

Luciano Sessim, diretor comercial e de
marketing da Petz, diz que esta parceria com
Lionel, demonstra o compromisso contínuo em
potencializar a interação entre os tutores e seus
pets. Queremos não apenas oferecer alimentos
e acessórios, mas também, experiências
diferenciadas que possam trazer o prazer de
boas lembranças aos nossos clientes e seus
bichinhos.
Wilson Salce

Estúdio Fotográﬁco

possui também uma área de 72m² para
exposições, que em sua inauguração trouxe a
mostra da Declaração Universal dos Direitos dos
Animais. No local Lionel proporcionará eventos,
aulas e workshops.

Centro de Exposições
O agendamento dos serviços fotográﬁcos de Lionel
Falcon, deverá realizado com antecedência de uma
semana, por meio do site www.lionelfalcon.com . Os
clientes que possuem o cartão ﬁdelidade da Petz
têm 5% de desconto nos ensaios fotográﬁcos.

Lionel, Griﬁ e Manu Karsten
12

Estúdio Fotográﬁco Lionel Falcon - Petz
Petz Marginal Tietê: Avenida Presidente Castelo
Branco, 1.797 - Pari
Telefone (11) 2797-7400
www.petz.com.br
www.lionelfalcon.com

Dr. Eduardo Daminello

Consultas
Cirurgias
Medicações
Vacinas
Banho
Tosa

2885-2609
/dreduardodaminelloclinicaveterinaria

Rua Tirana, 594 - Vl. Francisco Matarazzo - Santo André

@grupoagape

Clínica Veterinária Popular

Pet Food

Com água na boca

Quais frutas podem ou não ser ofertadas aos animais
Por Wilson Salce

U

ma das grandes preocupações dos tutores
atualmente tem sido a alimentação de seus
animaizinhos, preocupados cada vez mais
em proporcionar uma alimentação variada e sadia,
constantemente se veem em dúvida quanto ao que
servir ao seu animal.

Antes de oferecer
q u a i s q u e r
alimentos que
fujam de sua dieta
diária, recomenda-se consultar um veterinário,
para que este
avalie a condição
de saúde e indique
as melhores
opções de alimentação para seu
animalzinho.

Divulgação

Uma prática muito comum é a introdução de frutas
na alimentação, no entanto, devemos ser cautelosos
em quais tipos de frutas são oferecidas, algumas em
especíﬁco podem trazer mal-estar, causar
indigestão, reações alérgicas ou até mesmo deixá-lo
muito doente.

Essas são algumas
frutas consideradas permitidas para consumo
animal:
Banana: A banana deve ser servida sempre sem a sua
casca e nunca em grandes quantidades. A banana é
rica em potássio, vitaminas A e C e ﬁbras. Excelente
para uma boa manutenção do sistema imunológico.
Caju: Rica em vitamina C e ferro, o caju é sempre bem
vindo à alimentação do animal. É uma fruta que
auxilia o sistema imunológico do animal. Não deve
ser servido com a castanha.
Caqui: O Caqui é uma fonte de vitamina C e E, além
das suas vitaminas, ele tem fortes nutrientes, como:
Carboidrato, fósforo, potássio, cálcio e ﬁbras. Deve14

se administrar em pouca quantidade.
Maçã: Essa fruta é de alto valor nutritivo, porém não
deve ser oferecido o seu talo, pois este libera ácido
cianídrico. Ela é rica em vitaminas B, C e E, sendo uma
boa escolha para complementar a nutrição diária do
seu cão.
Pera: Ela é uma fruta bastante adocicada. É rica em
vitamina A e C, além de ser uma fonte bastante rica
em complexo B. Recomenda-se retirar os caroços e
talo.
Manga: A manga não deve ser oferecida com casca e
nem caroço, pois pode ocorrer um engasgamento.
Ela é rica em ﬁbras alimentares e vitamina C. É muito
importante,
quando há um
desequilíbrio
nutritivo, ofertar
manga ao animal .
Kiwi: É uma fruta
que contém
vitamina C, sendo
bastante indicada
para ofertar ao
cão. Além da
vitamina C, ela é
rica em ﬁbras e
magnésio. Alguns
estudiosos aﬁrmam que pode
prevenir o câncer,
retirar a casca ao entregar ao cão.
Goiaba: A goiaba é rica em vitaminas A, B e C. Ela
pode ser fornecida com casca, pois ajuda no bom
funcionamento do intestino. Além dessas vitaminas,
ela também contém nutrientes muito importantes,
como: Ferro e fósforo. Ajuda a combater a diarreia e
é fonte de carboidratos.
Morango: É uma fonte de vitamina C, A e complexo
B. O morango é uma das frutas mais eleitas pelos os
cães. É sempre bom oferecer morango orgânico. O
morango tem poucas calorias e melhora a função
cerebral, aﬁrmam especialistas. Pode ser
administrado com a casca, porém em quantidade
controlada.

Divulgação

saudável :

Segundo os especialistas, estas são algumas frutas
consideradas proibidas para o consumo animal:
Laranja: Essa fruta pode ter um valor muito nutritivo
para o cão, caso tenha gastrite, pode fazer muito mal
pela sua acidez. Ela não pode ser fornecida com
casca, causando queimadura na boca do animal.
Muitos médicos veterinários não indicam o consumo
da laranja, devido alguns tutores não sabem se o
animal tem ou não gastrite, neste caso, podendo
levar a piora do quadro. Ela é rica em vitamina C.
Abacaxi: O abacaxi é rico em vitamina C e B6, além de
tiamina, ferro e magnésio. Não é muito indicada pela
sua acidez, porém existem tutores que ofertam. Ela
não pode ser ofertada com a casca, pois poderá
agredir o sistema gastrintestinal do animal.
Uva: A uva é rica em vitamina C e complexo B. Ela não
é indicada para ser ofertada para os cães. Há relatos
de que cães consumiram uvas e chegaram a óbito.
Estudiosos aﬁrmam, que a uva causa lesões renais
graves nos cães.
Abacate: O abacate é rico em vitamina A, B1, B2, E e K.
Não é uma fruta indicada por muitos médicos
veterinários, por possui uma substância tóxica para
os cães, chamada Persina. O abacate também pode
causar problemas no sistema gastrintestinal do cão.
Carambola: A carambola é rica em vitamina A, C e
complexo B. Ela não é indicada para a alimentação do
Pet, contendo uma toxina natural que não é ﬁltrada
pelo rim do animal que é portador de insuﬁciência
renal. Os médicos veterinários não indicam, pois em
dúvida se o animal é ou não portador de doença
renal, não é indicado administrar.
A doutora Bárbara Benitez, veterinária da Total
Alimentos nos fala um pouco sobre alimentação

Qual alimento é realmente saudável para o animal?
Podemos considerar saudável todo o alimento que é
capaz de satisfazer as necessidades nutricionais dos
animais, sem excessos ou deﬁciências. Cada espécie
tem seus requerimentos especíﬁcos e isso deve ser o
primeiro fator a ser ponderado. Por exemplo, os gatos
têm maior necessidade de proteínas, por outro lado,
cães têm maior capacidade de digerir carboidratos.
Por isso existem rações especíﬁcas para cada um deles.
Existe algum vilão da alimentação de cães?
O principal vilão é o manejo incorreto dos alimentos,
ou seja, é o fornecimento de alimentação em excesso
ou insuﬁciente. Alguns tutores têm o costume de
oferecer petiscos, restos de comida que podem causar
obesidade e problemas dentários, por exemplo.
Outros como, a cebola, o chocolate e os doces podem
causar até intoxicação alimentar. O ideal é oferecer
apenas snacks e rações especíﬁcas.
Quais as principais características de uma ração
natural?
As rações naturais são aquelas livres de corantes,
conservantes ou outros ingredientes artiﬁciais. Na
maioria das vezes elas também contêm ingredientes
integrais, como arroz integral e aveia. Além disso,
podem conter pedacinhos frutas ou vegetais
desidratados na formulação como forma de
enriquecimento.
Frutas, legumes e verduras são bons alimentos para
animais?
Sim, claro! As frutas e os vegetais contêm ﬁbras, que
são importantes para o equilíbrio da ﬂora e trânsito
intestinal. Além disso, são ricas em vitaminas e
minerais.
Já existem rações naturais com pedacinhos de frutas,
como mamão, maçã, e com vegetais, como batatadoce, ervilhas e até cenoura. A vantagem em oferecer
este tipo de ração é que se trata de um alimento
corretamente balanceado, com ingredientes
cuidadosamente selecionados. Mas se o tutor
pretende oferecer esporadicamente é importante que
o faça na dose certa, pois a porção de frutas e vegetais
não deve ultrapassar 10% da quantidade total de
alimento consumida diariamente pelos cães.
Fonte: www.tudodecao.com.br
Agradecimento: Total Alimentos
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Ação Social

3º Dia do AdoCÃO

Wilson Salce

Por Wilson Salce

Wilson Salce
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Os animais para adoção no evento, foram
resgatados por ONGs que participam do programa e
ligadas a AMPARA Animal. Com o objetivo de
promover os benefícios de passear com os pets o
tema foi “Um passeio para toda a vida”. Quem
adotou ou levou seu pet para um passeio recebeu da
organização um Mapa Pet Friendly, com 20 dicas de

Wilson Salce

O

programa PEDIGREE® Adotar é tudo de
bom, uma iniciativa da Mars Brasil, realizou
nos dias 11 e 12 de junho no Shopping
Eldorado a terceira edição do Dia da AdoCÃO, que
contou com 33 eventos simultâneos espalhados pelo
Brasil, resultando na adoção de 419 pets. São Paulo
foi responsável por 177 adoções.

estabelecimentos que aceitam pets. Os adotantes
ganharam da Bike ID do Procura-se Cachorro,
plaquinhas de identiﬁcação, check up oral, dicas
nutricionais e muita diversão.

Wilson Salce

Ação Social

Todos os pets disponíveis para adoção, são
castrados e vacinados, como parte da inciativa de
guarda responsável, um dos grandes focos do
programa.
“Ficamos felizes com os resultados da terceira
edição, quase 20% mais cães adotados do que as
edições anteriores. Queremos promover acima de
tudo a conscientização sobre a adoção responsável.
Um animal pode mudar a vida de uma pessoa, de
uma família, mas requer cuidados, como uma
alimentação correta e balanceada e tempo para
interação. O evento é o ápice, mas a constância é
fundamental e por isso mantemos o programa há 8
anos com mais de 150 ONGs e protetores parceiros”,
explica Daniel Calderoni, diretor de marketing da
Mars Brasil.

Ligue agora mesmo
11-98936-2179 / 98974-5778
E garanta a sua!
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CONVÊNIOS

www.drvethospitalveterinario.com

@grupoagape

3969-7979 / 3969-5525
Av. Portugal, 1680 - Jd. Bela Vista - Santo André

CONSULTAS
VACINAÇÃO
LABORATÓRIO
RAIO-X DIGITAL
CENTRO CIRÚRGICO
FARMÁCIA VETERINÁRIA
INTERNAÇÃO
UTI

dr.vet.hovet@hotmail.com

Vivendo em Condomínio

Será que pode?

Uma grande polêmica nos condomínios
Você é a favor ou contra a presença de animais
domésticos no condomínio? Esta discussão parecia
estar calma entendendo ser nula a cláusula proibitiva
nas Convenções de Condomínio se o pet não estiver
causando nenhum dano à saúde, sossego e
segurança dos demais condôminos. O posicionamento imparcial dos juízes não é suﬁciente
para acalmar os ânimos, por isso elencaremos alguns
argumentos a favor e outros contra, todos baseados
em ações na justiça para que entendamos um pouco
mais do que motiva as pessoas defenderem ou
criticarem as regras quando são transgredidas na
visão de cada um.
Argumentos a favor:
- Os bichanos e cães são ótimas companhia, dóceis e
não prejudicam ninguém no condomínio;
- De acordo com a Lei NCC cada condômino tem o
direito de utilizar sua unidade autônoma da maneira
que melhor lhe aprouver.
- Muitos argumentos utilizados relatam que quem
não gosta de animais domésticos, não é tolerante
com os outros ou não suporta barulho, sendo assim
não deveria morar em condomínio.
- Não permitir animais domésticos no prédio é uma
forma de discriminação.
- Os bichanos e cães são a minha única companhia,
optei em não ter ﬁlhos, tanto um como outro
produzem ruídos;
- Como diz a sabedoria popular, o cão é o melhor
amigo do homem;
- Pequenos animais de estimação fazem parte da vida
de qualquer família moderna, sendo ótimos para
aliviar tensões e manter o equilíbrio das pessoas.
Argumentos Contra:

- Cães latem de forma assustadora quando são
deixados sozinhos pelos seus donos no interior do
apartamento, transformando a vida dos vizinhos
num martírio;
- O cãozinho pode ser pequeno de tamanho e
inofensivo na aparência, mas quando abre a boca
ninguém consegue dormir. Pior ainda, quando gane
ou chora, levando os vizinhos à extrema irritação;
- e o animal for médio ou grande porte, sua simples
presença assusta as pessoas e em especial as
crianças;
- A sujeira que fazem nas partes comuns deixa cheiro
desagradável no prédio, mesmo após a limpeza;
- Os proprietários deveriam ter o direito de expressar
sua vontade através da Convenção de Condomínio
proibindo animais de qualquer tipo em qualquer
área do condomínio;
- Vacinados ou não, cães e gatos são transmissores
de várias doenças, que podem afetar os moradores
do prédio;
- O condomínio é residencial, feito para moradia
somente de pessoas.
Esses argumentos são alguns exemplos utilizados
em defesas nas ações que tramitam na justiça e que
fazem parte do nosso dia-a-dia numa administradora. Como administrador, busco respeitar a
Convenção de Condomínio e o Regimento Interno,
mantendo a ordem e o bem-estar coletivo. Finalizo
com a expressão que devemos “AMAR” seja um cão,
um gato ou o próximo.
Carlos Eduardo Póvoa Mariani
Especialista em Condomínios
Sócio/Diretor Grupo Memphis
Milita na área desde 1995
www.grupomenphis.com.br

4902-5150 / 4902-5151
www.grupomemphis.com.br

sac@grupomemphis.com.br

Rua Galeão Carvalhal, 25 - Jd. Bela Vista - Santo André
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Uma aventura animal

Por Wilson Salce

C

onversamos com um grande e declarado apaixonado por animais, Richard Rasmussen, que não é apenas
um apresentador de TV que mostra em seu programa animais silvestres e selvagens, ele vive intensamente
sua proﬁssão, como nos contou, não nasceu biólogo, atualmente considerado um dos maiores do Brasil,
reconhecido internacionalmente e mantém uma humildade incrível e transborda amor pelos bichos, como gosta
de dizer.
desenvolvemos um vínculo muito forte. Todos meus
cães tem um vínculo muito forte comigo. Além dos
cães tenho antas, aves, serpentes, quatis, tenho
RR - Desde criança! A criança tem essa ligação mais
quase uma estrutura de zoológico. Para cuidar dos
pura com bichos, minha paixão começou com um
animais tenho duas pessoas que se revezam.
cachorro, como a grande maioria das pessoas.
Quando volto é sempre uma alegria, faço minha
Morávamos em São Roque e tínhamos um Pastor
ronda para ver todos, é claro que tem alguns que tem
Alemão muito
uma intimidade
bravo, e minha
maior e ﬁcam mais
história começou
próximos. Os
com ele. Meu pai
preferidos por
trouxe esse caquestão de emchorro para casa
patia são o Zeus e a
quando eu era
Pipoca que ﬁcam
criança e desde
na frente da casa.
então cachorro
Cada cão tem seu
sempre fez parte
comportamento,
da minha vida.
tem os mais selTenho treze cavagens, os de
chorros, contando
guarda, os de comcom o mais novo
panhia, enﬁm cada
membro, o Pituco,
qual com sua
um Bulldog Franpersonalidade,
cês. Tenho alguns
mas todos transPipoca, Richard, Zeus
cachorros adobordam e recebem
tados sem raça
carinho.
deﬁnida e outros comprados com raça deﬁnida.
PP - Quem são os mais próximos?
Estamos vivendo hoje a grande campanha do
“adote”, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco.
RR - Na verdade são três, conforme falamos vamos
lembrando, os dois que ﬁcam aqui na frente da casa,
PP - Você disse que tem 13 cachorros, como seus cães
são
o Zeus que é um Pitbull e a Pipoca que é sem raça
ﬁcam quando você viaja e quando você chega como
deﬁnida, lá no fundo próximo ao meu quarto ﬁca o
é a reação deles?
Bolacha, que é o cachorro que a gente leva para a
AACD,
ele parece com o Scooby Doo é muito dado
RR - Tenho uma ligação muito forte com todos os
com a crianças. Ele é dócil, grande, com uma cara
cães, alguns pela história que vivemos na adoção, o
enorme, com lábios caídos e a crianças o adoram,
cachorro que é adotado parece reconhecer o que
montam
em cima dele e fazem o que querem com
você fez por ele. Viajo bastante e quando trago um
ele.
cachorro, passo um tempo inicial para cuidar e
Wilson Salce

PP - Richard como começou esse carinho todo que
você tem pelos animais?
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fazem somente por dinheiro! A adoção não pode ser
paliativa, mas sim um trabalho de conscientização
constante e aplicação de punições severas para
quem pratica o abandono ou a reprodução
irresponsável, jogando na nossa responsabilidade
para cuidar deste problema.
PP - Você mencionou sobre o trabalho realizado na
AACD, como é feito?
RR - Estamos retomando. Fizemos durante muitos
anos quando estávamos no SBT, era uma coisa muito
natural, eu já estou conversando com a diretoria da
AACD para retomar o projeto, que era levar o
cachorro na AACD e interagir com as crianças. Nós
tivemos experiências incríveis nesse sentido e eu
desejo fazer novamente, inclusive estou sabendo
que a AACD está com um projeto em andamento, eu
gostaria de levar o cachorro e o Richard também,
isso funciona muito bem, as crianças têm uma
resposta muito bacana com essa interação.
PP - Você tem atuado na questão da adoção
consciente?
RR - Sim, na TV! Temos feito fortes campanhas junto
com a Baw Waw, que é a ração que represento.
Optamos em uma série semanal, onde
apresentamos a história de um “herói”, um cachorro
que apesar das diﬁculdades encontrou um lar e
retratamos essa história de superação, com imagens
cedidas pela Ong ou pelo tutor. Apresentamos
também um cachorro disponível para adoção e para
evitar aquelas pessoas que só querem aparecer na
televisão, temos um rigoroso critério para eliminar
essa situação. Na internet
também engajamos a questão da
adoção. Não sou contra a criação
de raças deﬁnidas de cães, acho
incrível você ter cachorros
construídos geneticamente, pois
se eu preciso de um cão de guarda,
compro um Rotweiller, um cão de
pastoril, um Border Colie e acho
ótimo também as pessoas
escolherem seu animal conforme
o porte e o temperamento, sendo
esses adquiridos ou adotados.
Não sou contra a criação de cães,
sou contra os criadores que o

PP - Como é o Richard fora da TV? E onde você mora,
os vizinhos trazem bichos para você ver, te chamam
para resgatar cobras ou outros animais?
RR - Já teve muito aqui onde moro. Sempre vem
alguém com uma serpente ou outro animal. Certa
vez, me trouxeram uma coruja, que inclusive passou
por cirurgia tendo sua asa amputada. Tenho uma
veterinária que sempre me dá assistência. Sempre
tem bicho que vem aqui na porta de casa, cachorros
graças a Deus não! Porque sempre é um grande
problema! Sou muito ligado a animais silvestres,
então sempre vem animal silvestre.
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Tudo isso aconteceu paralelamente ao meu trabalho
de auditoria. A TV surgiu assim do nada, uma porta se
abriu e eu entrei por ela, comecei na TV Futura,
passando pela TV Record, SBT, atualmente estou na
National Geographic (Nat Geo), TV Bandeirantes e
agora estamos indo também para a Nickelodeon,
falando para crianças, o que gosto muito de fazer. A
TV para mim foi muito importante, porque eu
sempre fui muito trabalhador, mas detestava o
trabalho na auditoria, agora faço o que gosto.
PP - Durante suas viagens qual foi o fato que mais te
marcou ?

PP - O que mais nos chama a atenção em seu trabalho
é o amor pelos animais, sua naturalidade e
espontaneidade são notórias.
RR - Sempre gostei de bichos! Durante 10 anos tive
um zoológico, então eu já trabalhava com animais
antes da televisão, a televisão para mim não foi algo
planejado, ela aconteceu na minha vida, caí de
paraquedas na televisão!
PP - Como foi o seu início na TV?
RR - Infelizmente não nasci biólogo! O desejo de meu
pai era que eu fosse economista, tanto é que, aos 16
anos, quando terminei o colegial, a
contragosto fui estudar economia.
Paralelamente, isso foi muito bom, até
mesmo porque fui pai muito cedo, e o
escritório de auditoria me deu condições
econômicas melhores do que hoje na TV,
para falar a verdade. Naquela época
conquistei um criadouro conservacionista
com mais de 1.200 animais, que foi o maior
do Brasil. Quando a TV apareceu em minha
vida e respectivamente fui ganhando
destaque, por questões de politicagem
acabaram com o Zoológico, uma pena,
pois hoje seria uma ferramenta incrível.
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RR - Difícil te dizer isso! Eu aprendi também a
aproveitar muito o momento em que estou vivendo.
Então, o passado já foi, o futuro não chegou ainda! É
claro que eu também tenho os meus anseios, tenho
que administrar isso pessoalmente, gostaria de me
jogar agora na Ásia, Ilhas do Pacíﬁco, Comodo, mas
tenho que fazer tudo planejado, então eu trato de
administrar minhas ansiedades nesse sentido e viver
o que eu estou vivendo agora. Para mim a aventura
mais legal é o momento agora! Vou até ao Chile para
encontrar um Puma em liberdade em clima
selvagem. Essa é a minha história, então eu estou
vivendo ela! Uma das coisas mais legais que eu tenho
em meu trabalho que é diferente dos outros
produtos e personagens similares que estão na TV,
ao menos dos que eu conheço, é que eu tenho a
liberdade de olhar para o mapa e apontar para aquilo
que quero fazer, todos os meus roteiros sempre
foram assim, desde a época da TV Futura, eu decido o
que fazer e como fazer, onde fazer e isso é muito
bacana. Eu não tinha antes muita liberdade na
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de Zeus... Mas eu preﬁro nomes diferentes, que por
sinal, dar nomes aqui é uma guerra! E esse fato de
não adotar animais em minhas viagens para mim é
penoso, tenho que me policiar, senão minha casa
estaria cheia de cachorros e eu não teria condições
de administrar, porque cada elemento novo que
chega, demanda um trabalho muito grande de
socialização.
PP - O que você deixa de recado para a meninada
que gosta de bicho?
bacana. Eu não tinha antes muita liberdade na
Record, já que a emissora escolhia o roteiro, e o
resultado nem sempre era bom. Desde o SBT, o que
vai ao ar eu tenho controle do editorial, então tenho
todas as ferramentas na minha mão, se o programa
for ruim a culpa é minha, se for bom o loro é meu! Isso
para mim é uma conquista muito grande e minha
estrutura depende de mim, isso é muito legal.
PP - Como é a estrutura de sua equipe?
RR - Tenho equipe pequena, ela é muito enxuta. Para
fazer esse tipo de trabalho que eu faço, e o tipo de
trabalho que é diferente, eu não faço trabalho de
estúdio. Tenho dois câmeras, um técnico de áudio e
um fotógrafo. O fotógrafo é ao mesmo tempo o
produtor e que faz a imagem subaquática, não tem
espaço para ter o auxiliar do auxiliar, porque os
custos são altos, os lugares que vamos são muito
caros e no meio do “perrengue”, não pode ter um
monte de gente sabe, nessa situação, todos os
fatores são limitantes, cabe só cinco em um carro,
cabe três em uma voadeira e assim por diante. Na
equipe de pós-produção tenho 7 pessoas que são 2
editores, uma editora chefe, então a equipe é
pequena, tenho um sócio que é o produtor
executivo, enﬁm, a equipe pequena contudo
eﬁciente.

RR - A primeira coisa, não basta somente gostar, eu
vejo que as crianças gostam de bicho, mas o bicho
pode ser não somente para companhia, acho que
pode ser um exercício muito bom de criar
responsabilidades, porque o cachorro é da família e
muito vezes foi comprado porque a criança quis. O
convívio com um animal ensina a responsabilidade
de tudo que ela quer na vida, ela precisa cuidar,
saber que é um ser vivo, saber que o bicho tem que
comer, tem sentimento, que passa sede. E se a gente
ﬁzer a criança entrar no ritmo, é claro não para deixar
a criança totalmente responsável, mas que ela saiba
dividir o cuidado com aquele animal, recolher as
fezes, limpar o xixi, criar a responsabilidade e
cuidado por outro ser vivo, eu acho isso muito legal
ter um animal de estimação.

PP - Você já adotou algum animal em suas viagens?
RR - Já aconteceu muito! Teve uma vez que
estávamos gravando no meio da mata no Norte do
Mato Grosso e durante a gravação saiu um cachorro
do meio do mato, ele estava tão magro que dava
para ver suas costelas, eu o adotei e o chamo de
Costela. Eu gosto de dar esses nomes diferentes, por
exemplo, Bisteca, Costela, aqui em casa gostam mais
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PET STAR

Envie uma foto com seu pet
E concorra a um CD Book
do Lionel Falcon
promocao@revistapetplus.com.br
www.revistapetplus.com.br

/revistapetplus

Comportamento

Relação Saudável
Muitas vezes, quando compramos ou adotamos um
bichinho de estimação, por amá-lo demais,
acabamos mimando muito ele. Isso pode gerar um
problema mais para a frente, pois, se compararmos
ele a uma criança, sabemos que esse excesso de
amor e de zelo faz com que ele não entenda o que
são limites e regras, por exemplo.

Divulgação

Com aquela carinha fofa que todo o pet faz,
acabamos deixando que ele faça o que quer. Erro na
certa! Ele passa a tomar
conta da situação e, se não
percebermos isso logo, o
cão pode desenvolver
alguns problemas de
comportamento que, lá na
frente, perceberemos o
quão prejudicial a eles
foram as tais regalias dadas.
Antigamente, não tínhamos muitos desses
problemas que temos hoje,
aﬁnal, os cães eram tratados de forma diferente.
Hoje, os deixamos escolher o que querem fazer, o
caminho que desejam seguir no passeio, a hora de se
alimentar e, se o dono não tiver uma postura clara e
ﬁrme, os cães passam a não respeitar as ordens,
mesmo quando os proprietários necessitam ter o
controle da situação.
Precisamos entender que eles necessitam de uma
organização e de situações previsíveis. Por

formarem uma matilha e não terem um líder atuante,
eles acabam assumindo essa posição na casa e na
família, mesmo não tendo condições para isso,
podendo afetar o seu comportamento.
Se conseguirmos mudar pequenas coisas em nossa
rotina, conseguiremos modiﬁcar completamente a
vida deles, fazendo com que se adaptem a nossa vida
e não nós as deles. Parece complicado, não é? Mas
calma, sempre tem solução! Entendendo o nosso
papel de líder, conseguiremos deixar os nossos
bichinhos na posição deles,
como membros da família,
porém, sem precisar assumir qualquer responsabilidade.
Saiba que, fazendo isso,
eles ﬁcarão mais tranquilos,
pois não terão que assumir
uma responsabilidade que,
muitas vezes, não estão
preparados para exercer.
Melhorando a comunicação
com o seu cão, você conseguirá entender o que ele
quer e poderá facilmente mostrar a ele o que você
espera.
Procure um proﬁssional qualiﬁcado para te ajudar a
entender melhor o que o seu bichinho necessita.
Assim, ele terá uma melhor convivência na sociedade
em que vive e será muito mais aceito em todos os
lugares em que for.
Nathalia França
é adestradora na equipe Cão Cidadão
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Um show de beleza

Foto: João Alexandre - Show Dog Tv

Evento

Mais de 100 raças reunidas no maior evento de cinoﬁlia brasileira
Wilson Salce

Por Wilson Salce

C

erca de 500 cães, de 400
criadores de todos os
estados brasileiros, além
de participantes da América do
Sul, Estados Unidos e Europa,
participaram nos dias 27,28 e 29
de maio, da exposição de
aniversário da Confederação
Brasileira de Cinoﬁlia, a CBKC,
que é responsável por manter o
serviço de registros
genealógicos de cães de raça
pura (pedigrees) em todo o país,
além de estimular e orientar a
cinoﬁlia nacional.
O palco do evento foi realizado
na cidade de Atibaia, interior de

São Paulo, e contou com juízes
de Portugal, México, Japão e
Argentina. “É um orgulho apoiar
o maior e mais importante
evento da categoria. A Royal
Canin, patrocinadora do evento,
entende as necessidades
especíﬁcas de cada raça e a
importância de eventos como
este para a cinoﬁlia brasileira”,
aﬁrma Mariana Rocha,
Coordenadora de Marketing do
Canal Criador da Royal Canin
Brasil.
Este ano, além das exposições
de estrutura e beleza, realizada
no sábado, dia 28, aconteceu a

premiação dos melhores canis e
criadores de 2015, além de
seminários sobre raças que
acontecem ao longo de todo o
evento.
Mais do que ter a oportunidade
de conhecer 100 diferentes
raças, os visitantes
acompanharam os preparativos
e cuidados com os cães antes de
entrarem na pista da
competição, momento este
muito importante para a
performance do cão na pista e
que é conduzido pelos handlers
– proﬁssionais especializados no
cuidado e preparação do animal.
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Mesa de preparação - Pugs
Wilson Salce

Wilson Salce

Arena de competição - Cocker Americano

Filhote de Fila roubando a cena

@grupoagape

Arena de competição - Splitz Alemão
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LABORATÓRIO
RAIO X
ULTRASSOM
ESPECIALISTAS

DISK
RAÇÃO4451.5985
4451.5985
DISK RAÇÃO
RAÇÕES DIVERSAS
DROGARIA VETERINÁRIA
AQUARISMO E JARDINAGEM
ACESSÓRIOS PARA CÃES, GATOS,
PÁSSAROS E ROEDORES

DROGARIA VETERINÁRIA

AV. DOM PEDRO I, 2491
VILA VITÓRIA - SANTO ANDRÉ
www.hovetdompedro.com.br
facebook.com/hovetdompedro
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AV. DOM PEDRO I, 2595
VILA VITÓRIA - SANTO ANDRÉ
www.petshopvitoria.com.br
facebook.com/petshopvitoria

Wilson Salce

Larissa, Bebê e Wilma

A proprietária do canil BSB
Cockers, Wilma Rosa Leite Fraga,
no mercado há 20 anos conta que
tudo começou quando seus ﬁlhos
ainda crianças queriam ter uma
cãozinho, como eles moravam em
um apartamento, tentou relutar,
mas a persistência do caçula

venceu. Durante uma exposição
de cães, a Sra. Wilma e seu ﬁlho se
apaixonaram pelo Cocker
Americano, por ser uma raça dócil,
meiga, amorosa, calma,
beijoqueira e por gostarem de
idosos e crianças, a família optou
esta raça.

A Sra. Wilma diz que o adestramento dos cãezinhos para exposições inicia aos 4 meses de idade,
colocando-o sobre a mesa e o
esco-vando e eles se divertem
exibindo sua bela pelagem e porte
elegante.
A primeira premiação veio logo
que começou a participar de
eventos de exposição de cães de
raça e seu primeiro cão foi
premiado no Ranking Best in
Show o Melhor Cão da Raça
Cocker Americano no Brasil em
1996. No ano de 2000 venceu o
primeiro lugar no Ranking de
Melhor Cão do Brasil entre todas
as raças e como ganhadora de
vários prêmios, dentre eles o de
melhor criador, número 1 para
Cocker Americano e 5ªMelhor
criadora entre todas as raças no
ranking geral da CBKC no ano de
2015.
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Evento
regiões do país, muitas vezes ocorrem 2 ou 3 eventos
paralelos em regiões distintas. A CBKC está em
campanha para sediar em 2022 a exposição mundial
de cães, que deve ocorrer em São Paulo, para
celebrar os 100 anos da nossa instituição.

Estava presente no evento o Sr. Fábio Moreira
Amorim, Vice-Presidente da CBKC – Confederação
Brasileira de Cinoﬁlia – organizadora do evento que
recebeu mais de 100 raças de cães com expositores
nacionais e internacionais. A CBKC realiza diversos
eventos e tem um cunho social muito importante,
que como nos contou o Sr. Fábio, a CBKC vai além da
estética e da beleza.

PP - Como me torno um criador de cães?
FA - Nossa orientação é para procurar o Kennel Club
de seu estado, em São Paulo existem várias opções,
no site da CBKC www.cbkc.org tem todas as
informações para se tornar um criador devidamente
registrado.

FA - Muito obrigado. Sim, estamos realizando o
evento comemorativo da CBKC aqui em Atibaia há 5
anos e se tornou o evento mais importante da
cinoﬁlia. A cada ano temos um número superior de
cães, participação de expositores e juízes
internacionais. Paralelamente estamos realizando
simpósios e mesas redondas especíﬁcos para cada
raça, onde podemos congregar toda a cinoﬁlia
brasileira.

Giordana Mucciolo

PP - Parabéns pelo aniversário da CBCK e pelo lindo
evento! Esta é a quinta edição aqui neste local?

Fábio Moreira Amorim
Vice-Presidente da CBKC
www.cbkc.org

PP - Como funciona o projeto cão guia?

A

FA - A CBKC tem uma veia social da cinoﬁlia, e o
projeto de cão guia é bem interessante, em Recife
patrocinamos, treinamos e escolhemos os cães guias
a serem doados para quem não pode comprá-los.
Este ano entregamos 2 animais, queremos atingir a
meta entre 5 a 6 animais doados por ano. Além deste
temos outros projetos, como a cinoterapia, onde
levamos os doutores da alegria com cães em
hospitais e asilos.

Creche e Hotel para Cães
Ganhe
10% em
Desconto*

PP - Assim como a CBKC uma de nossas bandeiras é a
questão do criador legalizado e o ﬁm do comércio
ilegal de animais.
FA - Isso é muito importante, até mesmo porque as
pessoas não tem ideia que o cão de pedigree é mais
caro, e isso não é verdade. Um cão com pedigree
custa no máximo R$ 70,00 a mais do que um cão que
não o tenha. Além de todas as vantagens
proporcionadas pelo pedigree, como ter a árvore
genealógica de seu cão, históricos de saúde, se há
campeões e diversas outras informações.
PP - Quais eventos teremos esse ano?
FA - Todos os ﬁnais de semana tem exposições
homologadas pela CBKC ocorrendo em diversas

Socialização

Sistema de Cães Soltos
Atividades Diversas
Monitoramento 24h

4437-4360

www.patasecompanhia.com.br
contato@patasecompanhia.com.br
www.facebook.com/patasecompanhiasa
R. Paulo Proença, 50 - Vila Assunção - Santo André
*Na contratação dos serviços de creche e hospedagem, obrigatório a apresentação deste.
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Evento

Divulgação

PP - Como surgiu seu canil?

Durante o evento comemorativo da CBKC,
conhecemos o renomado handler Daniel Alejandro
Beloﬀ, detentor de diversos prêmios e responsável
pela apresentação de grandes campeões nacionais e
internacionais em exposição de raças. Durante uma
breve conversa Daniel, nos contou como tudo
começou.

DB - Na época da faculdade ganhava R$ 300,00 como
estagiário de engenharia, como handler ganhava
bem mais do que isso, fui me especializando, sendo
contratado por mais clientes, apresentando raças
diversas, até que um dia disse para meu pai que iria
desistir da faculdade, tornando-me handler
proﬁssional e montei meu canil, hoje sou criador de
Doberman e Pug.
PP - Qual foi o maior desaﬁo em um campeonato?
DB - Desaﬁos temos todos os dias, tenho que me
especializar sempre, aprender coisas novas, falo 4
idiomas e viajo o mundo inteiro realizando
apresentações em exposições, mas tem um que foi
bem marcante há 20 anos, na ﬁnal do Mundial Best In
Show no Brasil, apresentei um cachorro pela
primeira vez, não tinha intimidade com o cão,
naquele momento havia muita pressão... e o prêmio
de Best In Show foi dele!

PP- Como você começou a carreira como Handler?
DB - Na verdade eu estudava engenharia e tinha um
amigo que era criador de Doberman, me afeiçoei por
uma ﬁlhotinha da última ninhada e acabei
comprando a cachorrinha. Na época morava com
meus pais em um pequeno apartamento, quando
cheguei com a ﬁlhote em casa disse que era um
Pinscher, mas com o passar do tempo ela foi
crescendo, crescendo e meus pais disseram que
Pinscher é esse que não para de crescer? Não teve
mais jeito, o apartamento tornou-se da cachorra.
Como ela era muito bonita, um outro amigo da
universidade, cujo pai era juiz de exposições, me
disse para eu levá-la em uma exposição, de tanto
insistirem a inscrevi em uma competição, mas ela
não foi bem por não se adaptar ao handler que a
apresentou. O juiz daquela competição me disse que
ela era ideal para exposições, mas precisa de mais
treino, então comecei a treiná-la. Na primeira vez
que eu a apresentei ela foi campeã.
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Pet Tour

Pet Friendly
Seu amigo peludo é bem-vindo!Por Wilson Salce

O

número de estabelecimentos comerciais que aceitam animais de companhia está em crescimento!
Nesta edição apresentamos alguns locais onde você e seu amigo peludo serão muito bem acolhidos.
Não esqueça de consultar o regulamento de cada estabelecimento e divirta-se!
Shopping

Shopping ABC
Av. Pereira Barreto, 42 – Vila Gilda – Santo André
(11) 3437-7222
Em breve inauguração do Pet&Play
Atrium Shopping
Av. Giovanni Batistta Pirelli, 155 – Santo André
(11) 3135- 4500
Golden Square Shopping
Av. Kennedy, 700 – Jardim do Mar – São Bernardo do
Campo
(11) 3135-4000
Shopping Metrópole
Praça Samuel Sabatini, 200 - Centro - São Bernardo
do Campo
(11) 4003-7370
Shopping Praça da Moça
Rua Manoel da Nóbrega, 712 - Centro, Diadema
(11) 4057-8900
Hotel
Hotel Ibis
Av. Industrial, 885 - Jardim – Santo André
(11) 4979-7800
Restaurantes
Temakeria e Cia
Rua Apucarana, 1564 – Tatuapé
(11)2679-9894
Restaurante Feijão de Corda
Av. Nazaré, 400 – Ipiranga
(11) 2062-1120
Genésio Pasta e Chopp
Rua Fidalga, 265 – Vila Madalena
(11) 3812-6252
Bles d'Or
Rua Tuim, 653 – Moema – (11) 5532-0183
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Frutaria São Paulo
Av. Hélio Pellegrino, 100 – Vila Nova Conceição
(11) 3842-9934
Coco Bambu JK
Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade, 737 –
Itaim Bibi
(11) 3051-5255
Goela
Rua Gaivota, 523 – Indianópolis
(11) 2679-0043
Forquilha
Rua Vupuabuçu, 377 – Pinheiros
(11) 2371-7981
Alto da Harmonia
Rua da Harmonia, 271 – Pinheiros
(11) 2528-1241
Pirajá
Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 – Pinheiros
(11) 3815-6881
Villa Bahia
Rua Bahia, 798 – Higienópolis
(11) 3666-9716
Gran Royalle
Av. Braz Leme, 2355 – Santana
(11) 2959-1519
Gaiezza Café & Bistrô
Rua Madre de Deus, 178
(11) 2936-0586
Caetanos´s Bar
Av. Engenheiro Caetano Alvares, 5496 – Santana
(11) 2978-4056
Gang do Zeca
Rua Conselheiro Moreira de Barros, 19 – Santana
(11) 4999-6994

RICHARD RASMUSSEN

@grupoagape

ATENDIMENTO
24 HORAS

3969-7979/3969-5525

Av. Portugal, 1680 - Jd. Bela Vista - Santo André

CONVÊNIOS

ATENDEMOS SILVESTRES
CONSULTAS
VACINAÇÃO
LABORATÓRIO
RAIO-X DIGITAL
CENTRO CIRÚRGICO
U T I
INTERNAÇÃO

