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Modelo da Foto:
Lucas a espera de um lar

Francine Magalhães
Direito dos Animais

Ana Cristina - Ensinando o
Respeito pela Vida

Rafael Avellar - Cuidado
Animal

Esther Magalhães - Os Florais e os animais

Zezé Rodrigues
Harmonia animal em

rimas.

Ligia Bernardes
Cuidado animal

Polêmica sobre testes realiza-
dos em animais criada após a 
invasão do instituto Royal neste 
mês.
E você é contra ou a favor de 
testes em animais?
Nos escrevam: 
contatos@irmaoanimal.com

Na seção de dicas, aprenda como 
fazer uma casinha e uma caminha 
para seu peludo!

Confira as dicas na página 4

Agenda de eventos confirmados do Grupo Irmão Animal: 

•

• 24 a 30/11 - Super Bazar Beneficente em prol dos animais
Local Alberto de Oliveira, salão de festas do BNH. (10h ás 17h)

• 14/12 - Festa de Adoção especial de Natal

Campanhas permanentes:
• Doação de ração (seca e úmida);
• Doação de vermífugo, medicação usada que sobrou;
• Doação de itens animais;
• Doação de itens para o bazar mensal (itens novos ou seminovos);

página 7

página 4

página 5

página 6

página 6

página 2

23/11 - Balada Animal com Banda SOULROCK... uma banda animal!!
Local Clube Magnólia - Rua Bingen, 1738, Bingen. (19h ás 23h)

Local PetAmado, Rua Mosela 965, Mosela. (10h ás 17h)
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A cistite é uma inflamação na bexi-
ga, causada principalmente por bac-
térias, mas pode também ser de 
origem fúngica, medicamentosa ou 
secundária a outras doenças.

Os sinais clínicos mais comuns são 
aumento na freqüência da micção, 
dificuldade para urinar ( podem apre-
sentar gotejamento), alguns animais 
começam a urinar em locais que não 
eram de costume, a urina pode se 
apresentar turva ou mal cheirosa, 
e as vezes percebemos sangue na 
urina.

Além disso, seu animalzinho pode 
ficar mais quietinho, ter febre ou 
comer menos que o habitual.

O diagnóstico é feito basicamente 
através da análise da urina e da 
ultrassonagrafia abdominal, que não 
causam dor alguma, e o resultado é 
relativamente rápido.

O tratamento vai ser feito baseado 
na causa da cistite e no resultado 
desses exames.

Portanto fique atento, e na pre-
sença de qualquer um desses sinais, 
leve imediatamente seu bichinho ao 
veterinário. Lembre-se que você é 
parte importante para o sucesso do 
tratamento dele!

Dra Ligia Bernardes é veterinária 
e amiga do grupo Irmão Animal.  
Email: ligia_fox@hotmail.com

O Jornal Mundo Animal surgiu da necessidade de levar edu-
cação e a informação aos tutores e futuro tutores de animais 
domésticos, com dicas, cuidados e uma série de matérias 
escritas exclusivamente por amigos para este jornal.

Quem é o Irmão Animal

Criado em 2008, do enorme amor que temos pelos animais, 
e da vontade de dar a todos uma vida mais digna, sem so-
frimento e livre do abandono, surgiu o grupo Irmão Animal. 
Formado por um grupo de amigas e protetoras independen-
tes.

Tem uma frase muito bacana que resume bem no que acre-
ditamos: “Nunca faça tudo, mas faça tudo que pode!”

Desta forma, seguimos nas horas vagas e não vagas, conci-
liando nossas profissões, os cuidados com a nossa casa, a 
convivência com a nossa família e os cuidados com nossos 
próprios animais de estimação, com a ajuda aos animais 
necessitados.

E o que fazemos pra ajudar?

• Temos como foco principal levar a educação sobre
guarda responsável a todas as pessoas, elaborando car-
tilhas educacionais para crianças de diversas idades, 
onde os distribuímos em todos os eventos realizados.

• Divulgamos emails e mensagens recebidas de ami-
gos pelos sites, mala direta e facebook;

• Resgatamos com ajuda de amigos, alguns animais
de rua, providenciando o restabelecimento de sua saúde, 
pois na maioria dos casos estão doentes;

• Realizamos “Festas de adoções” mensais aos ani-
mais saudáveis recuperados pelo grupo;

• Ajudamos animais de algumas comunidades caren-
tes, com a doação mensal de ração e levando cuidados 
veterinários aos que necessitam e não tem condições fi-
nanceiras para pagar;

• Mantemos ainda alguns sites, com a atuação do gru-
po em Petrópolis e fora da cidade:
http://irmaoanimal.com
https://www.facebook.com/irmaoanimal
http://procuramospet.wordpress.com
http://caespetropolis.wordpress.com

contatos@irmaoanimal.com

Ligia Bernardes 
Cistite em cães e gatos

A medalha é fácil de ser encontrada em pet shops e lojas de ração, 
compre a que mais lhe agrada e grave seu telefone nela e viva mais 

tranquilo e seguro. Evite perder seu melhor amigo!
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Para adotar um peludinho entre em contato conosco por email: 
contatos@irmaoanimal.com ou por telefone: 22452671 (Victor)

Todos os animais adotados pelo Grupo Irmão Animal, ganharão 
uma semana de passeio* com o amigo e parceiro Denilson do 

Passeador de Cães. 
* passeios previamente agendados conforme a agenda do
Passeador de cães.

Já conhece o Clube Irmão Animal? Ainda não? Então entre no site e saiba mais, se cadastre e receba ofertas exclusivas aos associados! 
http://clubeirmaoanimal.wordpress.com/
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Sem dinheiro para comprar uma caminha para seu pet? Então 
faça com uma blusa de edredom ou uma blusa de lã velha!

As casinhas convencionais estão fora do seu orçamento? que 
tal juntar duas bacias?

Olá leitores. Neste primeiro encon-
tro daremos atenção a uma doen-
ça bastante grave e que acomete 
nossos cães, a CINOMOSE.
Esta é uma doença viral, alta-
mente transmissível que atinge 
cães independente de raça ou 
idade podendo levá-los à morte.
A eliminação deste vírus acontece 
pelas secreções e excreções do 
corpo, através de potes de água 
e comida, caixa de transporte, em 
resumo contato com objetos con-
taminados, até mesmo pelo ar.
O período entre a instalação do 
vírus e o aparecimento dos sin-
tomas, é chamado de período de 
incubação, varia de 3 a 15 dias. 
Esses sintomas, na sua maioria 
são causados por infecção bacte-
riana secundária, devido a baixa 
de imunidade do animal doente. 
Podemos ter como sinais febre, 
alterações gastrointestinais (diar-
reia, vomito, perda de apetite), 
alterações do trato respiratório 
(secreção nasal, tosse, pneumo-
nia), secreções oculares, hiper-
queratose dos coxins plantares, 
por fim sintomatologia nervosa 
(tique nervoso, mudança de com-
portamento, convulsão, paralisia). 
Os sintomas podem aparecer de 
forma gradativa, ou tudo de uma 
só vez, o que dificulta o diag-
nóstico.
A melhor forma de combater 
esta enfermidade é a prevenção, 
VACINAÇÃO. Filhotes iniciam 
o programa com 45 dias de
vida, a 2º dose com 66 dias de 
vida e terceira dose com 87 
dias. Quando adultos deve ser 
feita uma dose anual. No Brasil 
temos a triste estatística de um 
animal vacinado em cada cinco. 

Não há campanha pública de 
vacinação contra cinomose, logo 
os responsáveis pelos animais 
devem procurar sempre um veter-
inário para aplicação da vacina. É 
importante lembrar que a cam-
panha nacional de vacinação 
é a antirrábica, também muito 
importante, mas falaremos dela 
em outro momento.
Se seu cão começar a apresentar 
qualquer um dos sinais menciona-
dos procure um médico veterinário 
para que seu animal seja avaliado, 
e submetido a exames laboratori-
ais onde  teremos ou não a confir-
mação desta doença. No caso de 
positivo, iniciamos um tratamento 
de suporte, pois infelizmente não 
temos medicações específicas no 
combate a este vírus. O animal 
pode apresentar cura total ou ficar 
com sequela, (o vírus pode con-
tinuar a ser transmitido pelo cão 
mesmo após o desaparecimento 
dos sintomas). Mas mesmo com o 
tratamento o quadro pode evoluir 
para estágios onde encontramos 
danos neurológicos graves, o que 
pode resultar na decisão pela 
eutanásia do cão. 
Para introduzir outro animal no 
local contaminado, pedimos que 
ocorra o vazio sanitário, cerca de 
dois meses.

Concluímos que a vacinação é um 
meio de demonstrar e retribuir o 
carinho que temos por aquele que 
sempre nos recebe com o rabo 
abanando, dizendo: que bom que 
você está aqui.

Dr Rafael Avellar
CRMV-RJ 9536

Rafael Avellar 
Importância da Vacinação
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Fotos de Tânia Brand e Eloir - paparazzipet.wordpress.com

Vende-se casinha de madeira 
para cachorro pequeno, usada 
mais em com estado.
Contatos: 8854-7385 
_______________________

Vende-se avon venda revertida 
aos animais de rua.
Contatos: Telma - 88044446
_______________________

Vende-se Jequiti -  venda reverti-
da aos animais de rua.
Contatos: Vanessa - 9301-9534

Linda CARLY adotada em “nossa festa de adoção”, es-
banja beleza e simpatia no seu novo lar. Sua tutora Mabia 
é uma excelente tutora e cuida muito bem da pequena.

Adotou um peludo conosco? envie sua foto!
contatos@irmaoanimal.com

Você conhece nossa Loja Virtual?
http://lojairmaoanimal.wordpress.com/

Harmonia  animal, força racional, 
amor incondicional...

Muitos me julgam, mas eu amo 
os animais. Aliás, é bom lembrar 
que são eles a minha principal 
ferramenta quando necessito de 
paz...

Mais que bichos, eles são os com-
panheiros mais fiéis do mundo 
e permanecerão ao nosso lado 
cada hora, minuto e segundo...

Cachorros, gatos, aves, não exis 
-te uma espécie específica, todos 
são merecedores de respeito, 
carinho e amor. Nunca irão te ex-
por ou deixar de te amar, jamais 

irão lhe pedir um favor...

Harmonia é sintonia entre o ani-
mal e o humano. São eles os nos-
sos melhores amigos. Se os tra-
tarmos com carinho e dedicação, 
ficarão ao nosso lado por muitos 
anos...

Por isso, peço que tenham res-
peito, amor e consideração, pois 
esses animais pelos quais aqui 
eu rimo, são joias raras guarda-
das no fundo do meu  coração...

Zezé Rodrigues é poetisa, mul-
her, mãe, trabalhadora, tosadora 
e protetora de Animais.

Zezé Rodrigues 
Harmonia animal

Você também ajuda animais de rua? Anuncie gratuitamente suas vendas! 
contatos@irmaoanimal.com

988443821988443821988443821
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por Silvia Cezar

Assim como nós, os ani-
mais também possuem 
um corpo emocional e 
neles esse corpo é bem 
desenvolvido e com 
grande capacidade de 
absorver e refletir emo-
ções. 

Muitas vezes somatizam 
as doenças dos seus 
tutores, como também, 
os abusos e as negli-
gências a que são sub-
metidos – ficam estres-
sados, com medos, 
traumatizados, ansio-
sos, hiperativos, agres-
sivos, com depressão, 
ciúmes, etc., demons-
trando perturbação em 
seu corpo físico e/ou 
emocional. 

Foi Dr. Edward Bach 
-  médico inglês, quem 
resgatou a essência 
divina através das flo-
res e nos legou o amor 
e a luz contida em seu 
interior. O Amor/Luz  
é a fonte de todas as 
coisas e somente essa 
força divina pode tocar 
a essência sagrada de 
cada ser, regenerando 
e fazendo florescer a 
vida.

Vamos encontrar várias 
essências regenerado-
ras como por exemplo, 
o Rescue Remedy –
para situações de sofri-
mento do corpo e da 
mente, para os traumas. 
O Rescue é a essência 
para o socorro e resgate 
quando precisamos de 
urgência (não substitui 
o atendimento médico).

As Essências florais 
possuem um enfoque 
holístico, baseando-se 
na unidade de todas as 
coisas, ou seja, trata o 

ser físico, emocional, 
mental e espiritual. Elas 
usam a linguagem e 
a força do amor. Elas 
transformam, organizam 
e estimulam a saúde 
em todos os níveis, res-
gatando a verdadeira 
essência dentro de cada 
um  (de nós e dos nos-
sos amigos animais).

Elas podem ser utili-
zadas como auxiliar 
no tratamento médi-
co veterinário, ajudan-
do a minimizar efeitos 
colaterais de medica-
mentos, no pré e pós  
cirúrgico, diminuindo a 
ansiedade, dissolvendo 
as lembranças traumáti-
cas, permitindo um viver 
mais saudável e feliz. 

Esther Magalhães 
é psicóloga e ter-
apeuta f loral .  
Contatos: (24) 
8 8 0 7 - 9 9 6 8 
Esthermagalhaes8@gmail.com 

Esther Magalhães 
Os Florais e os animais

Existem certos ani-
mais silvestres que car-
regam consigo a aura de 
perigosos, repugnantes e 
traiçoeiros. É o caso dos 
grandes felinos, dos rép-
teis e dos peçonhentos. 
Entretanto, um pouco de 
informação poderia mudar 
essa imagem. 

Primeiramente, é muito 
importante termos sempre 
em mente que nós, seres 
humanos, é que somos 
os invasores. Petrópolis 
é uma cidade que foi 
erguida dentro da Mata 
Atlântica. Assim, para 
todos os lados que olha-
mos, vemos o verde das 
florestas, o que, em nossa 
opinião, é um verdadeiro 
privilégio.

Se estivermos cientes 
e atentos a essa realida-
de, teremos que reconhe-
cer que essas florestas 
possuem seus habitantes 
originais, que vêm sendo 
desalojados e que vêm 
perdendo seus espaços 
para nós. Assim, é mais 
do que normal nos depa-
rarmos com alguns deles 
em alguma circunstância.

Nessa hora, a falta de 
informação faz com que 
além do espaço, acabe-
mos, também, tirando a 
vida deles. Por medo, 
nojo ou por qualquer outra 
sensação, cometemos um 
crime contra a Natureza. 
Isso porque, além de tirar-

mos a vida de um ser 
que, pelo simples fato de 
existir, já deveria ser pre-
servado, também priva-
mos o meio ambiente de 
um “servidor”, que tinha, 
antes de tudo, um papel 
importante a desempe-
nhar no ciclo natural das 
coisas. E o provável dese-
quilíbrio provocado pela 
falta desse animal pode-
rá se refletir, em maior 
ou menor grau, na nossa 
qualidade de vida.

Por isso, precisamos 
nos informar. Precisamos 
buscar alternativas que 
nos levem a preservar o 
meio natural em que vive-
mos. Todos na Natureza 
têm uma função que 
visa, principalmente, a 
manutenção do equilí-
brio. Equilíbrio que, por 
sua vez, propicia a nós, 
humanos, uma vida mais 
saudável.

Como disse o biólo-
go norte americano Barry 
Commoner: “A primeira lei 
da Ecologia é que tudo 
está ligado a todo o resto”. 
Se não conhecermos e 
aplicarmos essa lei, esta-
remos nos condenando a 
um futuro desastroso.

Ana Cristina Ribeiro 
Coordenadora de 
Atividades  
AnimaVida

Ana Cristina 
APRENDER A CONVIVER
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É de relevante importância tal 
assunto, pois é certo que quanto 
maior é o cuidado e proteção 
que se dispensa aos animais e a 
natureza, mais avançada é uma 
sociedade, pois ela aprendeu a 
tratar com gentileza e igualda-
de os seres que não podem se 
defender sozinhos. A sociedade 
será evoluída na medida em que 
respeitar a natureza, assim estará 
respeitando a si própria e man-
tendo o habitat saudável e har-
monioso.

No Brasil temos histórico antigo 
de leis protecionistas e, uma das 
melhores, é o Decreto de 1934, 
pois ele descreve muitas ações 
que se enquadram no genérico 
termo “maus tratos”. Infelizmente 
não são leis “da moda”, ou como 
dizemos no jargão jurídico, são 
leis que “não pegam”, por não 
haver interesse da grande parte 
da sociedade e até mesmo por 
desconhecimento da existência 
de tais mecanismos legais.

Importante também sabermos 
que a nossa Constituição Federal 
prevê em seu art. 225, § 1º, inciso 
VII: “Proteger a fauna e a flora, 
vedadas, na forma da lei, as prá-
ticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a 
extinção ou submetam os animais 
à crueldade”.

 

ção legal e jurídica vai bem mais 
além do que resguardar os ani-
mais que são abandonados: ela 
prevê a proteção da ecologia de 
uma forma geral, pois nós huma-
nos fazemos tão parte dela quan-
to fazem os animais, as plantas e 
os recursos naturais.

Vemos assim que o interesse 
da lei aparece num sentido mais 
amplo: harmonizar as espécies e 
dar proteção ao ecossistema de 
forma globalizada, seja protegen-
do nossas águas, nossas flores-
tas, seja protegendo os pequenos 
animais parte da biodiversidade.

Sabemos que existem leis e gru-
pos dedicados à proteção dos 
animais, mas nem todos sabem 
como agir legalmente quando pre-
senciamos ou ouvimos histórias 
de maus tratos. É isso que pre-
tendemos passar para os leitores 
da coluna.

Nesse primeiro artigo, iremos tra-
tar de forma mais ampla como 
ajudar nossos amigos peludos 
que estão em situação de risco, 
abandonados nas ruas ou vítimas 
de abusos e maus tratos onde 
vivem.

A quem recorrer e por que deve-
mos nos mobilizar?

É muito comum encontrarmos em 
redes sociais atualmente muitas 
pessoas postando fotografias ou 

relatos sobre animais em risco e 
vemos também muitas “curtidas” 
e comentários, porém na prática a 
grande maioria das pessoas não 
fazem as competentes denúncias.
A questão é simples: quanto mais 
pessoas estão fiscalizando a apli-
cação de uma lei, mais eficaz ela 
se torna. Sim, a lei é feita para a 
sociedade. Se a destinatária da lei 
não se importa em aplicá-la, por 
melhor que seja ela não funciona. 

Por isso, é nossa responsabilida-
de cobrar do Estado que ele cum-
pra seu papel. Esse é o motivo 
de não adiantar nossos amigos 
somente curtirem as ações dos 
grupos e ONG’s: é necessário 
que sejam criadas ações mais 
eficazes de denúncias.

Ao verificarmos uma situação ile-
gal com relação aos animais, esta 
pode ser denunciada na Delegacia 
de Polícia, ao Ministério Público e 
para as Sociedades Protetoras de 
Animais. O Disque Denúncia tam-
bém se presta a esse fim. Tirem 
fotos, gravem, anotem nomes, 
endereços. Não se omitam!

Para casos mais graves, que 
envolvam envenenamento de 
espécies silvestres ou mesmo 
domésticas por resíduos derra-
mados na natureza, deve ser pro-
curado, além dos órgãos citados, 
o Ibama (2222-1651).

Outra ferramenta muito importante 
para difundir as formas de denún-
cia são as redes sociais. Como 
sabemos, esses mecanismos 
tem enorme alcance levando as 
notícias a um número enorme 
de pessoas.  Vivemos na Era da 
Informação e ela está ao alcan-
ce de todos nós, vamos usar o 
conhecimento para mudar o que 
achamos errado. Pode não ter 
um efeito imediato, mas tenham 
certeza que é um movimento fun-
damental para se alcançar o obje-
tivo final.

Enviem suas dúvidas e sugestões 
de artigos jurídicos para o mundo 
animal. Eu e a Marcia Cristina 
Toledo Almeida iremos solucionar 
as dúvidas e ajudar a orientar 
casos concretos.

Francine Magalhães 
é advogada, sócia do escritório 

Antunes, Medeiros e Magalhães 
Advogados Associados.

Dúvidas? Escreva 
para: francinekraft@hotmail.com 

Francine Magalhães 
Como a lei protege os animais?

“O grau de evolução de uma sociedade pode ser avaliado pelo modo como 
essa sociedade trata suas crianças, seus idosos e seus animais” Gandhi.

Analisando esse artigo da 
Constituição, vemos que a prote-

Telefones úteis:
* Núcleo de Bem Estar Animal - 2246-9140, 2246-8967, 2246-8966 e 2246-8964
* Disque Denuncia -  0300 253 11 77
* Guarda civil - 2246-9252
* Corpo de Bombeiros - 193 e 2291-1800

Após a coleta de provas levem até a polícia, para fazer o registro do boletim de ocorrência (BO), lemb-
rando que maus tratos e abandono de animais são crimes previstos na Lei Estadual nº 4.808/96, na 
Lei Municipal nº 4.731 e no artigo 32 da Lei Federal 9605 de Crimes ambientais; ”Praticar ato de abuso e 
maus-tratos à animais domésticos ou domesticados, silvestres, nativos ou exóticos “. 
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Você sabe qual é 
a raça do famoso 

Scooby Doo?

O atrapalhado 
scooby foi inspira-

do na raça Dog 
alemão!

Você sabe alguns dos itens que um peludo precisa???
Encontre-os!

por Clóvis Geye

Não atire o pau no gato (to-to)
Porque isso (sso-sso)

Não se faz (faz-faz)
Ô gatinho (nho-nho)
É nosso amigo (go)

Não devemos maltratar
Os Animais

Miau!!!

Imprima sua carteira de Protetor Mirim e mande para nós por 
email sua foto com a carteira que postaremos no nosso site, fan 

page e jornal!  contatos@irmaoanimal.com

Amigos e amigas, espero que tenham 
gostado! Mês que vem tem mais!




