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O que os bichos podem comer, além da ração
Você se sente culpada de degustar variadas guloseimas e providenciar sempre a mesma comida para
o peludo? Sossegue. “A maneira mais segura de alimentar cães e gatos é dando a eles ração de boa
qualidade. São produtos completos e balanceados”, afirma Aulus Cavalieri Carciofi, professor da
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, da UNESP de Jaboticabal. Só para ter uma idéia, cães
e gatos precisam de cerca de 40 nutrientes. Se não os receberem sistematicamente, com o tempo
ficarão desnutridos, o que levará ao aumento da incidência de doenças”, alerta o professor. Por outro
lado, oferecer boa ração e ainda itens de sua dieta é o caminho mais curto para a obesidade e todos os
problemas associados a ela. No entanto, você pode dar a ele biscoitos industrializados, específicos
para cada espécie. Nesse caso, deve contar as calorias do produto (sim, senhora!) e diminuir a

quantidade de ração oferecida. “Já produtos de panificação, como bolos e doces, mesmo que para
cães e gatos, não são indicados”, adverte o professor.

O que fazer quando o cão ou o gato foge
Nada pior do que passar pela experiência de perder uma mascote. Diante do fato, a melhor atitude é
manter a calma e estabelecer uma estratégia de resgate numa área ampla em torno da sua casa. Em
locais de movimento, como praças, padarias, farmácias, supermercados, academias e cruzamentos,
coloque folhetos com uma foto recente do bicho, o nome dele, a descrição de suas características e
um telefone para contato. Além disso, procure o centro de controle de zoonoses de sua cidade para
conferir se ele não foi capturado.
Outra boa idéia é anunciar o desaparecimento no site www.cachorroperdido.com.br e avisar os
conhecidos por e-mail, com uma foto anexada. Vale lembrar que as chances de reencontrar o animal
aumentam muito quando ele carrega plaqueta de identificação com um número de telefone.

O que fazer com seus gatos quando você viaja
Você bem que gostaria de levar seu gato na viagem de férias – mas não dá de jeito nenhum. Uma boa
idéia, para garantir sua tranqüilidade e o bem-estar dele, é pedir a algum amigo ou parente que goste
de bichos para ir vê-lo todos os dias, dar comida, brincar com ele. Outra opção é hospedá-lo em um
hotelzinho. Nesse caso, visite o local com antecedência e leve-o para conhecer as instalações e os
tratadores. Quando for deixá-lo, não esqueça as roupas com seu cheiro, os brinquedos, as vasilhas e o
colchão dele. Nos dois casos, é importante informar seu telefone para contato e o do veterinário para
emergências.
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