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PRECE DE UM CÃO ABANDONADO

Prece de um cão
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Os 10 mandamentos da posse
responsável para
cães e gatos
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Fonte: Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis. Prece de um cão abandonado. Disponível em:
<http://www.mensagensvirtuais.xpg.com.br/mensagem-Prece-de-um-Cao-Abandonado/ > Acesso em: 26-10/2010

“Sabe, senhor, ainda não entendi, viemos à
praça, pensei ser um passeio, estranhei, ele
não tinha esse hábito, mas fui, feliz.
Lá chegando, me deu as costas, entrou no
carro e nem me disse adeus. Olhei para os
3
lados, nem sabia o que fazer. Ainda tentei
Promoção: gasegui-lo, quase fui atropelado.
nhe um brinde
Que teria feito eu de tão mau? À noite,
grátis
quando ele chegava, abanava o rabo, feliz
mesmo que ele nunca viesse no quintal me
ver.
Às vezes, eu latia, mas tinha estranhos no
portão, não poderia deixá-los entrar sem
avisar meu dono.
Quem sabe foi minha dona que mandou,
devia estar dando trabalho.
Mas não as crianças, elas
me adoravam. Co6
mo sinto
saudades!
Puxavamme a cauda
às vezes eu
ficava uma
fera, mas logo
éramos amigos novamente. Creio que elas
nem sabem, devem
ter dito que fugi.
Estou faminto, só
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forma- como estou magro!
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s.
nesse canto que
www.
arrumei para paskennelveteri
naria. sar a noite, faz
c om
muito frio, o chão
está molhado.
Creio que, hoje,
vou me encontrar
contigo, ai no céu
meu sofrimento

vai terminar, mesmo em espírito vou ter permissão para ver as crianças.
Peço-vos, então, não mais por mim, mas
pelos meus irmãozinhos:
Mandem-lhes pessoas que deles tenha
compaixão, como eu, sozinhos não viverão
mais que alguns meses na terra do homem.
Amenize-lhes o frio, igual o que agora sinto,
com o calor de atos de pessoas abençoadas.
Diminua-lhes a fome, tal qual a eu sinto,
com o alimento do amor que me foi negado.
Mata-lhes a sede, com a água pura de seus
ensinamentos transmitidos ao homem.
Elimine a dor das doenças, estripando a
ignorância da terra.
Tire o sofrimento dos que estão sendo sacrificados em atos apregoados como
religiosos, laboratórios e tudo
mais. Tirando das mãos
humanas o gosto pelo
sangue.
Ampare as cachorrinhas
prenhas eu
verão suas
crias morrerem de
fome, frio
e pestes
sem nada
poderem fazer.
Abrande a tristeza
dos que, como eu, foram
abandonados, pois, entre
todos os males o que
mais me doeu foi esse.
Receba, pai, nesta
noite gélida, a minha
alma, pois não mais
será meu sofrimento,
mas dos que ficarem e por eles vos
peço”. ☼
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Os Dez Mandamentos da Posse
Responsável de Cães e Gatos
“Ter um animal de estimação é
uma responsabilidade que pode
durar anos. Antes de receber um
cão ou gato em sua casa, reflita
sobre os deveres de um dono
responsável”.
1. Antes de adquirir um animal,
considere que seu tempo médio
de vida é de 12 anos. Pergunte
à família se todos estão de acordo, se há recursos necessários para mantê-lo e verifique quem
cuidará dele nas férias ou em feriados
prolongados.
2. Adote animais de abrigos públicos e privados
(vacinados e castrados),
em vez de comprar por
impulso.
3. Informe-se sobre as características e ne-

cessidades da espécie escolhida tamanho, peculiaridades, espaço físico.
4. Mantenha o seu animal sempre dentro de casa, jamais solto na rua. Para os
cães, passeios são fundamentais, mas
apenas com coleira/guia e conduzido
por quem possa contê-lo.
5. Cuide da saúde física do
animal. Forneça abrigo, alimento, vacinas e leve-o regularmente ao veterinário.
Dê banho, escove-o e exercite-o regularmente.
6. Zele pela saúde psicológica
do animal. Dê atenção, carinho e ambiente adequado a ele.
7. Eduque o animal, se necessário, por
meio de adestramento, mas respeite suas características.
8. Recolha e jogue os dejetos (cocô) em
local apropriado.
9. Identifique o animal com plaqueta e
registre-o no Centro de Controle de Zoonoses ou similar, informando-se
sobre a legislação do local.
Também é recomendável uma
identificação permanente
(microchip ou tatuagem).
10. Evite as crias indesejadas de cães e gatos.
Castre os machos e
fêmeas. A castração é
a unica medida definitiva
no controle da procriação e
não tem contra-indicações. ☼
Fonte:

UOLBichos Posse Responsável. Disponível em:
<http://noticias.uol.com.br/ultnot/bichos/
leiseprotecao/posseresponsavel.jhtm > Acesso em:
27/10/2010
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O QUE HÁ OCULTO NESSE ESTERIOGRAMA?
DESCUBRA E ESCOLHA UM BRINDE!
Os 5 primeiros clientes que enviarem um e-mail para mauricio@kennelveterinaria.com com a resposta certa poderão escolher entre: um banho, um vermífugo oral ou um carrapaticida injetável na
Kennel Veterinária no novo endereço: rua Durval Guimarães, 266 a 50 metros da
igreja de São Pedro. Participe, chame as crianças para ajudarem;
esteriograma é como um mundo novo que se abre diante de nossos olhos.

Um estereograma é uma técnica de ilusão de ótica, onde a partir de duas imagens bidimensionais complementares, é possível visualizar uma imagem tridimensional. Basicamente deve-se ver cada uma das duas imagens bidimensionais com um dos olhos, gerando-se a ilusão da tridimensionalidade. Há anos, os estereogramas têm sido feitos sobrepondo-se fotografias com tomadas de ângulos ligeiramente distintos. Atualmente voltaram à fama, graças a softwares específicos. Para conseguir enxergar um estereograma, a
idéia é desfocar a vista da imagem, de maneira que ambas as perspectivas sejam captadas. Alguns recomendam olhar o infinito, ou
seja, fitar a vista num objeto distante e, sem desfocar, voltar a olhar a imagem. Outros preferem fitar a visão em um dedo sobre a
imagem e lentamente retirá-lo, ou observar o reflexo da imagem num vidro, ou olhar a imagem bem de perto e, mantendo o foco, ir
afastando a cabeça, de forma que o foco saia do papel até encontrar o ponto ideal. Depende de cada pessoa e sua condição visual.
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