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SHUTTERSTOCK/DIVULGAÇÃO PREMIERPET

JEITINHO PARA O GATO NÃO FUGIR

REPRODUÇÃO INSTAGRAM @PICASSODUMPTRUCK

Picasso Dump Truck e sua tutora, Kendal Greer, moram em Orlando (EUA) e se
mudaram para um apartamento sem telas de proteção. Desde o dia em que teve
acesso à sacada do lugar, o felino foge pela grade para ficar em cima de um toldo a
seis metros de altura. Ao avistar a alça do seu rodo, Kendal percebeu que era a ferramenta ideal para impedir que Picasso avançasse entre as grades da sacada.

Como cuidar da
alimentação do
pet no inverno
O
inverno chegou e, com ele, as baixas temperaturas. Nesta época do
ano, tutores de cães e gatos precisam redobrar os cuidados com o bem-estar de seus animais, com atenção especial à alimentação.
É comum querer comer mais no frio,
pois o clima é convidativo para guloseimas
e alimentos mais calóricos, que propiciam
a sensação de aconchego. Principalmente
com a chegada das férias, somada ao isolamento social, que fazem da ocasião um
“prato cheio” para a comilança.
Existe uma forte tendência à transferência de hábitos dos tutores aos seus melhores amigos e, no âmbito da alimentação,
isso pode ocasionar diversos problemas
aos pets, como o sobrepeso e até mesmo a
obesidade num curto espaço de tempo.
É importante esclarecer que os animais
de estimação não necessariamente sentem mais fome durante o frio. O inverno
brasileiro é ameno e as condições domésticas em que a maioria dos pets vive são
alguns dos fatores que tornam pouco
provável que a temperatura interfira na necessidade de mais alimento para o funcionamento do organismo.
“Grande parte dos cães e gatos que têm
lar vive em áreas internas. Eles permanecem
no conforto do lar aquecido, com camas,
mantas e até roupinhas, e dificilmente

saem na rua para exercícios
intensos, o que contribui
para que mantenham a
temperatura corporal estável”, explica o médico
veterinário Flavio Silva.
Se a temperatura do
pet se mantém estável
com essas condições, isso
significa que o organismo
dele não está gastando mais
energia para se manter aquecido.
“Como não há aumento no gasto energético, não há motivo para repor energia
com mais calorias, muito menos para que
o animal sinta mais fome. Portanto, o
tutor não deve oferecer alimento a mais”,
esclarece o especialista.
Além de evitar o excesso de alimentos,
Flavio dá algumas dicas para garantir a
saúde e bem-estar dos pets durante a época mais fria do ano e evitar o sobrepeso e
obesidade, além de outras doenças.
Uma delas é manter uma rotina de alimentação com horários fixos, além de não
deixar o alimento por mais de 15 minutos a
cada refeição. Se o animal não comer, retire
a vasilha. Outra dica é que os petiscos não
substituam o alimento completo e balanceado e representem no máximo 10% das
calorias diárias indicadas para a idade e o
porte do animal.
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O SUCESSO
DE GEORGE
O gato George “trabalha” na estação
de Stourbridge Junction, em West
Midlands (Reino Unido), e é reconhecido como o chefe de caçador de
ratos do lugar. Ele tem como tutor o
supervisor Ian Tomlinson. George tem
sua cama, comida e água à vontade,
além dos brinquedos e guloseimas
que recebe do público. No Twitter,
George tem mais de 20 mil fãs.

UMA AMIZADE
ESPECIAL ENTRE
CACHORRO E BEBÊ
A amizade entre cachorros e humanos é
milenar. No caso de JASPER e Hazley, os dois
crescem como irmãos. Em vídeo publicado nas
redes sociais, a mãe, Shandel, mostra as travessuras dos dois. “Quando eu tive minha filha, algo dentro
de mim disse: ‘Precisamos de um filhote também’”, contou ao ‘Dodo’. “Depois de adotar Jasper, semanas depois
Hazley começou a engatinhar”, conta.
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FIQUE
LIGADO!
O GIGANTE
DOGUE
ALEMÃO
De todos os cães
classificados
como gigantes, o
dogue alemão é o
mais famoso deles. Ele chega aos
incríveis 80cm
de altura na fase
adulta e seu peso
gira em torno de
62kg. Seu corpo
firme, musculoso
e forte impõe respeito em qualquer
um. Por isso, é
um ótimo cão de
guarda.

O FOFO CÃOZINHO
CHOW CHOW
O Chow Chow chama a atenção por onde quer que
passe, por sua aparência fofa que se assemelha a um
leão e que dá origem ao seu nome, que, em uma tradução livre, significa “leão macio e fofo”. Como se trata
de um animal calmo, ele pode passar horas deitado.
Por isso, o tutor deve estimulá-lo a praticar atividades
físicas, para evitar problemas com sobrepeso.

Convivência saudável
Conhecidos popularmente por serem rivais naturais,
cães e gatos, quando domesticados, podem ter uma
convivência saudável. No primeiro contato entre os animais, o gato deve estar dentro da caixa de transporte e o
cão preso à guia.

