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VALERIANA MEDRADO
AMIGO PET Ziraldo em 

campanha pet

Z
iraldo participa de uma campa-
nha publicitária de uma marca de 
medicamento contra pulgas e car-
rapatos. Donos de animais de esti-

mação que compram o produto ganham 
uma lata exclusiva ilustrada pelo car-
tunista com vários de seus persona-
gens, inclusive o Menino Maluquinho. 

A lata, além de decorativa, pode ser 
usada pelos consumidores para guar-
dar petiscos dos pets a para educar seus 
animais de estimação, premiando-os 
sempre que fi zerem algo certo. “O objeti-
vo é presentear nossos clientes e incen-
tivar a proteção de cachorros e gatos, 
sobretudo nos meses de verão, quando 
o calor e a chuva aumentam os riscos de 
infestação de pulgas e carrapatos. Por 
isso investimos em algo atrativo”, disse 
Alexandre Antoniazzi, gerente do pro-
duto. Saiba mais sobre a promoção no 
site www.frontline.com.br.

PET DA SEMANA

DIVULGAÇÃO

PITUXA

Dona
Juliana e Edson Júlio Ferreira
Raça declarada
Poodle
Idade
7 anos 
Gosta de
Dormir com os donos, passear 
de carro, ir à casa dos avós, ca-
rinho na barriga e passear com 
suas irmãs
Não gosta de
Tomar banho. Dormir tarde, 
acordar cedo e fi car sozinha

CASTRAÇÃO QUÍMICA            PROCEDIMENTO É SIMPLES E SEGURO

V
ários estudos científi cos compro-
vam os benefícios da castração. O 
procedimento é simples e atual-
mente cães machos podem se be-

nefi ciar da castração química. Segundo 
o veterinário Ricardo Lucas, o novo mé-
todo de esterilização é prático e seguro.

O veterinário explica que o procedi-
mento da castração química é simples. 
Um medicamento é injetado nos testí-
culos dos animais e, após 30 dias, ele se 
torna defi nitivamente infértil. 

Para Ricardo Lucas, este tipo de es-
terilização tem como principal benefí-
cio fazer com que o procedimento deixe 
de ser cirúrgico para ser ambulatorial. 
“Não há necessidade de aplicação de 
anestesia nem riscos de um pós-ope-
ratório. Além disso, é possível realizar 
campanhas de castração, juntamen-
te com campanhas contra raiva, por 
exemplo”, disse o veterinário.

Segundo o veterinário, a castração 
química custa em torno de R$ 30, cer-
ca de 70% menos do que a castração ci-

rúrgica. Em Uberlândia, o serviço ainda 
não é oferecido, mas, em Minas Gerais, o 
procedimento pode ser encontrado em 
Monte Alegre, Governador Valadares e 
Formiga. “A previsão é de que, até o ano 
que vem, o produto seja comercializado 
em todo o país”, disse o veterinário.

FLOQUINHO E HORÁCIO

A analista de sistemas Milena Car-
valho é dona dos poodles Floquinho, 10, 
e Horácio, 7. O cão mais velho já foi cas-
trado e o mais novo deve passar pelo 
procedimento em breve. A analista de 
sistemas afi rma que, quando decidir 
esterilizar Horácio, vai procurar se in-
formar mais sobre a castração quími-
ca. “Se o procedimento for inofensivo 
e sem efeitos colaterais, vou optar pelo 
novo método. Eu sou a favor da castra-
ção. Cruzar os animais de forma indis-
criminada colabora com a superpo-
pulação de cães nas ruas e até com os 
maus-tratos”, disse.

CÃES PODEM 
SE BENEFICIAR 
COM NOVO 

MÉTODO
MEDICAMENTO 

É INJETADO NOS 
TESTÍCULOS DO ANIMAL 

E O TORNA INFÉRTIL Castração química é uma aliada no 
controle populacional de cães no país

PAULO AUGUSTO




