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Atualmente 35 mil cães estão soltos nas ruas de Mogi
Samira Hidalgo

As diferenças sociais não 
estão presentes apenas na so-
ciedade humana, mas tam-
bém dentro da sociedade 
canina. Enquanto o cachorro 
de pelo escuro recebe um: 
“Passa!” ao se aproximar de 
alguém que come um pastel 
na Praça Oswaldo Cruz, no 
centro de Mogi das Cruzes, 
outro cão é tratado como um 
membro familiar em algum 
pet shop. O causador dessa 
diferença gritante é apenas 
um: o ser humano.

Membro da família
O ambiente é típico de 

um salão de beleza. Secado-
res enchem o espaço com um 
barulho estridente, em outra 
sala um banho terapêutico 
para relaxar, depois, quem 
sabe, fazer as unhas. Vem 
então a surpresa: trata-se de 
uma loja de produtos e trata-
mentos estéticos para animais 
de estimação.

Segundo o Sindicato Na-
cional da Indústria de Produ-
tos para Saúde Animal, foram 
gastos, em 2008, aproxima-
damente R$300 milhões em 
produtos para animais domés-
ticos no Brasil. Consequente 
ao crescimento do mercado 
da estética animal surge a pre-
ocupação com a saúde dos 

Regalias e mimos 
“bons pra cachorro”

Adotar, um ato de 
compaixão e solidariedade

Juliana Barbosa

Cachorros há muito 
tempo deixaram de ser ape-
nas animais de estimação. 
Além de receberem o títu-
lo de “melhores amigos do 
homem”, a grande maioria 
passou a se tornar um mem-
bro da família. 

Hoje facilmente se en-
contra em qualquer pon-
to da cidade uma loja de 
produtos veterinários com 
as mais variadas opções de 
roupinhas, coleiras e todos 
os tipos de acessórios para 
embelezar o seu animal.

Os mimos não param 
por aí. Existem também 
escova de dentes e creme 
dental para os cachorros, 
esmaltes para as unhas, e 
shampoos ideais para cada 

Heloisa Ikeda

É comum encontrar pe-
las ruas de Mogi das Cru-
zes cães abandonados e mal 
tratados. Não há quem não 
se sensibilize com tal cena. 
Poucos são aqueles que têm 
a iniciativa de adotar um ca-
chorro de rua, por precon-
ceito ou até mesmo receio 
quanto ao estado de saúde 
desses cães.

Por esse motivo é que 
trabalhos como os da ONG 
Adote Já são importantes 
para diminuir o grande nú-
mero de cães que vivem nas 
ruas da cidade. Todos os sá-
bados, a loja realiza feiras de 
adoção. Cerca de 150 pessoas 
visitam o local toda semana. 
São adotados em média 50 
cães por sábado. Em 2008, 

tipo de pelo.
Esses tratamentos de es-

tética, apesar de serem dedi-
cados a embelezar os animais 
devem ser administrados com 
cuidado e sempre com acom-
panhamento veterinário. 
Marcos Hassomi, veterinário 
há 16 anos, explica que “O 
banho, principalmente se o 
cachorro não for acostumado, 
se torna um fator de stress”. 

O banho e tosa são os 
tratamentos estéticos mais 
procurados no Pet Shop, 
que também oferece servi-
ços clínicos veterinários, ci-
rúrgicos e loja de produtos 
para animais.

Aqueles que gostam de 
tratar seu animalzinho de 
estimação com todas as re-
galias possíveis têm que se 
preparar para desembolsar 

a ONG conseguiu um novo 
lar para 1511 cães.

Mariana Jungers, dire-
tora da ONG, conta que o 
trabalho de recolhimento 
de animais e de incentivo à 
adoção existe há mais de 10 
anos. “Com a ONG, a gen-
te consegue estruturar essa 
atividade”, afirma Mariana.

Segundo a diretora, os 
cães que estão em posse 
deles recebem consultas ve-
terinárias e vacinação. Se 
apresentarem algum tipo de 
doença receberão o devido 
tratamento. “Os animais 
disponíveis para adoção es-
tão em perfeito estado de 
saúde”.

O trabalho do Adote Já 
não para por ai. Para levar o 
cachorro, a pessoa deve ser 
maior de idade e assinar um 

uma boa quantia em dinheiro. 
O veterinário Marcos 

conta que “o preço dos 
atendimentos é variável de 
acordo com o tamanho do 
cachorro e o tipo de pela-
gem. Alguns chegam a cus-
tar mais de R$100”. 

A psicóloga Rozelene 
Rodrigues, proprietária de 
duas poodles e uma cadela 
pastora alemão, costuma le-
var os animais ao pet shop 
duas vezes por mês, e é dire-
ta quanto aos mimos: “Tem 
que mimar, porque eles pas-
sam a fazer parte da família”, 
afirma ela. O professor Ro-
gério Marins, proprietário 
do cachorro Betoven, tam-
bém pensa dessa maneira: 
“É um animal de estimação, 
mas a gente cuida como se 
fosse ser humano”.

termo de responsabilidade. 
Os voluntários da ONG fa-
zem acompanhamento por 
telefone ou pessoalmente, 
para saber se o animal adota-
do está sendo bem tratado.

Tanta dedicação e cuida-
do só comprova o quanto é 
bem estruturado o trabalho 
da organização. Mais do que 
trazer alegria para um lar, 
adotar um cachorro tam-
bém significa ser solidário. 

Mariana afirma que não 
existe diferença entre um 
cão comprado e um adota-
do: “Ele vai dar o mesmo 
amor, o mesmo carinho pra 
pessoa. Ao adotar, a pessoa 
está tirando um animal que 
estaria sofrendo na rua, e 
dando um lar a ele. A pessoa 
está salvando a vida daquele 
animal”.

cães e também dos donos, que 
desenvolvem um vínculo fa-
miliar com os animais.

Para a psicóloga e também 
professora da Universidade de 
Mogi das Cruzes, Vera Socci, 
ter um vínculo com o animal de 
estimação é um ponto positivo, 
entretanto, é necessário que o 
bichinho não se torne uma de-
pendência. “Caso desenvolva 
dependência pelo cão, é pro-
vável que outro fator rela-
cionado à vida da pessoa 
esteja por trás disso, o 
que podemos considerar 
um sintoma”, explica. 

Com a dependência pelo 
animal, o dono passa, sem 
perceber, a criar hábitos hu-
manos para o cachorro. “Não 
podemos querer transformar 
o cachorro em ser humano, 
porque o cão é muito mais 
feliz como cão. Quem ama 
respeita a individualidade do 
outro”, afirma Vera.

Outro lado da moeda
Enquanto 60% dos 90 

mil cães em Mogi das Cruzes 
possuem um lar, outros 35 
mil fazem parte da porcen-
tagem de 40% dos cachorros 
que são semi-domiciliados ou 
abandonados, segundo da-
dos de pesquisa realizada em 
2008 pelo Instituto Pasteur.

Em média, o CCZ de 
Mogi abriga cerca de 60 cães, 

porém o número de entrada 
e saída dos animais é variável. 
Por mês a instituição adota 
13 cães, mas o número de 
cachorros que recebem 
a eutanásia é muito 
maior, chegando a 

120 casos por mês. Os ani-
mais sacrificados pelos vete-
rinários do CCZ são aqueles 
com perfis declarados na Lei 
Feliciano Filho. Na lei, ape-
nas os animais com doenças 
graves, incuráveis ou que ofe-
reçam risco à saúde de outro 
animal ou ser humano deve 
ser sacrificado.

Existe ainda, dentro do 
CCZ de Mogi, a alta por-
centagem de animais que são 
adotados, mas depois de al-
gum tempo voltam para a ins-
tituição municipal. Segundo 

o veterinário, as devoluções 
pós adoção são comuns e so-
mam até 60% dos casos. “As 
pessoas esperam que os cães 
se comportem como bichos 
de pelúcia, que não dêem tra-
balho”, opina.

Para o veterinário uma das 
soluções para que o número 
de cães abandonados dimi-
nua na cidade é a realização 
da castração. “O CCZ realiza 

cerca de 80 cirurgias de cas-
tração por semana, mas mui-
tas pessoas não têm condições 
de trazer os animais até aqui, 

Tantos tratamentos podem se tornar um fator de stress para o animal, por isso é importante que o procedimento seja acompanhado por um veterinário Em 2008, a ONG Adote Já, de Mogi das Cruzes, conseguiu um novo lar para 1511 cães durante as feiras de adoção realizadas todos os sábados

“As pessoas procuram cães 
que se comportem como 
bichos de pelúcia, que não 
dêem trabalho”, diz Carlos 
Vincentin, veterinário do 
Centro de Controle de 
Zoonoses de Mogi das Cruzes, 
sobre a porcentagem de 60% 
de devoluções pós adoção.

o que reprimi a demanda de 
operações”.

Além da castração, outra 
solução é vista para acabar 
com o problema dos cães de 
rua, a posse responsável. “É 
necessário que as pessoas se 
estruturem para ter um ani-
mal, enquanto não existir 
conscientização da população 
o número vai aumentar, é um 
ciclo vicioso”.
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