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Nesta edição: A alguns anos a Kennel  Veterinária começou a desenvolver um traba-lho pioneiro nas esco-las do ensino básico. O Projeto Calçada Cidadã atua conscientizando os proprietários de ani-mais para o conceito de posse responsável, re-afirmando o papel soci-al do veterinário como formador de opinião junto à comunidade.  Voluntários levam às escolas, há mais de três anos, palestra ela-borada por especialista, que difunde conceitos ambientais, de cidada-nia e posse responsá-vel para milhares de estudantes  do municí-pio. O projeto tem caráter voluntário e leva para as salas de aula,  uma palestra elaborada a partir de exemplos regi-onais, estimulando o interesse dos estudan-tes pelos temas. O pro-jeto já atingiu mais de 3.000 adolescentes e onde foi implantado, o seu retorno é requisita-do com frequência. As palestras nas esco-las são realizadas pelo médico veterinário Mauricio Aquino, o aca-dêmico Charley Lean-dro, entre outros alunos de graduação das Fa-culdades de Medicina 

Veterinária no estado, todos voluntários.  Em 2008 também orga-nizou, em parceria com a ONG ambientalista Uyara e  M.A., pela pri-meira vez em Alagoas, o CLEAN UP THE WORLD ( Dia Mundial da Limpeza das Prai-as ) . Um evento que reúne, todos os anos, mais de 40 milhões de simpatizantes em mais de 80 países, em favor da conservação deste recurso natural em todo o planeta. O evento levou para as areias das praias da Ponta Verde e Pajuçara mais de 200 alunos dos colé-gios Intensivo e da Cultura Ingle-sa do Farol, que atuaram no re-colhimento do lixo, dando o exemplo para muitos fre-quentadores habituais e turistas. Mas o traba-lho da Kennel não para por aí, em 2009 realizou  o 1º C o n c u r s o  VOCÊ É A S O L U Ç Ã O DO MUNDO 

para  estudantes, abor-dando a pesquisa para o reaproveitamento  de garrafas pet, premiando 4 alunos  com brindes simbólicos ( diplomas e camisetas )  que fo-ram muito bem recebi-dos pelos vencedores.   Projetos como esse reafirmam a importân-cia do profissional vete-rinário junto à socieda-de e ainda permite a d i v u l g a ç ã o “ e cologicamente cor-reta ”  das empresas participantes.  Em 2010 o projeto ga-nhou o país ao se pu-blicado artigo no infor-mativo do CFMV.☼ 

O PROJETO DE MEIO AMBIENTE DA 
KENNEL É NOTÍCIA EM TODO O PAÍS! 

Para Charley, um dos 
criadores do projeto, 

“embora simples, po-
de contribuir para a 

mudança de hábitos e 
atitudes da população 

além de valorizar o 
profissional             

veterinário perante a            
sociedade”. 

 



www.calcadacidada.blogspot.com 
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A Kennel Veterinária foi uma 
das primeiras clínicas a reali-
zar seus próprios exames de 
sangue, tendo diagnosticado, 
pioneiramente, a dirofilariose 
em Alagoas.  

No entanto, com o aumento do 
movimento, a Kennel começou 
a desenvolver uma parceria 
com um dos melhores labora-
tórios de análises clínicas da 

América Latina, o Hermes Pardini. Os materiais colhi-
dos de nossos pacien-
tes são enviados de 

avião para Belo Horizonte 
e o resultado chega pela 

internet em tempo recor-
de. 

O setor de veteriná-
ria do Hermes Par-
dini realiza uma 
grande variedade 
de exames e o seu 

profissionalismo é                        
um modelo a ser se-

guido, portanto, quando 
lhe entregarmos o resultado 

de um  exame, fique des-
preocupado, você pode 
confiar no profissionalismo 
do maior laboratório do 
Brasil. ☼  

KENNELKENNELKENNELKENNEL    X X X X HERMESHERMESHERMESHERMES    PARDINEPARDINEPARDINEPARDINE    VENCEDORA DA PROMOCÃO 

Conceição Moreira é a feliz proprietária da linda   
Dara e uma das 5 ganhadores da promoção do 
Esteriograma do boletim nº 14.  Dara, venha to-

mar o seu banho especial. Parabéns.☼ 

Coração parasitado 
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1) Border Collie 

O Border Collie é um cão que adora trabalho. É um cão que não deve ser 
deixado em casa o dia todo, pois podem se tornar destrutivos devido ao té-
dio. Precisam de companhia, atenção e exercícios intensos. Portanto, se vo-

cê vive na cidade e trabalha fora, esta raça, provavelmente, não é a sua 
melhor escolha. É uma raça muito utilizada com provas de competição 
de habilidades, excelente para propriedades rurais. 

AS 10 RAÇAS MAIS INTELIGENTES DO PLANETA 

2) Poodle 

O poodle é considerada a segunda raça mais inteligente. Esta 
é uma das raças mais fáceis de treinar. Adoram estar pró-
ximas de pessoas e odeiam a solidão. Podem ser bons 
vigias e até treinados como caçadores. É uma raça agra-
dável, sensível e feliz. 

   3) Pastor Alemão  

São extremamente inteligentes, corajosos e têm um forte instinto 
de proteção, sendo considerada uma das melhores raças para  
guarda. Contanto que sejam treinados em obediência desde cedo. 

Devido à sua inteligência, o pastor alemão precisa de uma finalida-
de ou emprego na vida para ser verdadeiramente feliz. Essa inteli-

gência, juntamente com a sua natureza corajosa torna o 
pastor alemão na polícia, um excelente cão de busca.  

4) Golden Retriever 

Classificado com uma das raças mais populares 
do mundo, o Golden Retriever personaliza tudo 
o que amamos sobre cães, é leal, amoroso, pa-
ciente, com ótimo temperamento para conviver 
com crianças. Se destaca em competições de 
obediência devido a sua inteligência.  
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5. Doberman 

É uma raça leal e extremamente destemida . Têm incrível resistência 
e amor ao trabalho. Apesar de conhecida como uma raça dominante, o 
temperamento do Doberman pode variar bastante. Alguns podem ser 
muito dóceis e até mesmo trabalhar como cães de terapia nos 
hospitais! Dobermans podem ser cães sociáveis se foram cria-
dos junto com os membros da casa, desde cedo. Você 
pode contar com o Doberman para proteger você, sua fa-
mília e a sua casa, em qualquer situação. 

         6. Shetland  

Muitos proprietários juram que o Shetland tem inteligência 
humana!   Shelties foram originalmente criados a centenas de 
anos para pastorear rebanhos de ovinos e bovinos, auxiliando 

o homem em suas atividades rurais. Eles podem ser um pouco 
cautelosos com estranhos e crianças, mas são muito leais e afe-

tuoso na sua própria família. Na verdade, o Sheltie gosta muito da 
companhia humana. 

7. Labrador Retriever  

É uma raça extremamente amorosa, paciente e 
carinhosa. O Labrador Retriever é uma das mais 
populares raças de cães do mundo. Eles gostam de 
trabalhar e precisam de muito exercício. Na verdade, 
sem exercício apropriado podem ter problemas com 
excesso de peso. Devido à sua natureza dócil e ao seu 
amor pelas crianças e outros cães, eles são uma exce-
lente escolha para família em geral. 

8. Papillon 

Será que este cão lhe assusta? Bem, deveria, porque 
Papillons são muito temperamentais! Alguns caracteri-

zam-se por um temperamento agressivo, porque são  mui-
to possessivos em relação aos seus proprietários e sua 
moradia. No entanto há quem afirme tratar-se de uma ra-
ça amorosa e afetuosa, porém todos concordam tratar-se 
de uma raça muito inteligente.   



9. Rottweiler9. Rottweiler9. Rottweiler9. Rottweiler    
Sua reputação o antecede. Não é correto afirmar que 
não a mereça, mas também não é o cão do diabo! Sua a-
gressividade é mediana, que fazem dele  um excelente cão 
de guarda e de família. Ele não é apenas inteligente, mas é 
extremamente corajoso, característica que lhe confere o título 
de um dos melhores e mais confiáveis cães de guarda do pla-

                                                                                                        10. Australian Cattle Dog10. Australian Cattle Dog10. Australian Cattle Dog10. Australian Cattle Dog        
Esta é uma raça muito ativa. Eles precisam de muito exercí-
cio, regularmente, tanto mental quanto fisicamente. Como  e-

les foram originalmente criados para trabalhar com rebanho de ga-
do nos campos da Austrália, são inventivos, possuem iniciativa e 

são muito protetores!  ☼  

Referência:  PETMEDSONLINE. The top 10 smartest dog breeds in the world. Disponível em: <http://www.petmedsonline.org/top-10-smartest-dogs-in-the-world.html> Acesso em: 03/11/2010  
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MOSQUITO? MOSQUITO? MOSQUITO? MOSQUITO? DISQUE DENGUE:DISQUE DENGUE:DISQUE DENGUE:DISQUE DENGUE:    08002848189080028481890800284818908002848189    



Mistério na Ponta Verde: Mistério na Ponta Verde: Mistério na Ponta Verde: Mistério na Ponta Verde: Tem uma pracinha na Ponta Verde, situada na rua Carlos Tenório, próxi-mo ao hotel Rits Plaza-mar, que há anos ostenta, sem nenhuma fiscaliza-ção, placas como as do rodapé, por toda a sua extensão.  Se as placas fazem parte de um esquema de mar-keting para afugentar os cães e as crianças,  ou se realmente existe veneno sendo utilizado, é difícil dizer, mas a realidade é que a Kennel Veterinária já prestou atendimento de emergência a dois cães envenenados por chumbi-nho e seus proprietários afirmaram que seus animais se contaminaram lá.   Há alguns anos denunciei o caso no meu programa na TV a cabo, o Kennel LegalKennel LegalKennel LegalKennel Legal, mas de nada adiantou. Até hoje, as placas continuam amedrontando os donos de cães do bairro e alguns até evitam passar pela calçada com seus animais de esti-mação. Fica aqui novamente o nosso apelo à prefeitura, para que procure investigar, através da secretaria de saúde ou a vigilância sanitária, o que realmente está acon-tecendo nesta praça. Se há ou não veneno. Qual é o ve-neno utilizado e principalmente, se é permitido o uso de produtos dessa natureza em logradouros públicos por par-ticulares. ☼ ☼ ☼ ☼ Artigo de Utilidade Pública. A praça fica localizada em frente  a um dos                                                    melhores  hotéis da cidade de Maceió 
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Rua Sete de Setembro, nº 50                                                             

Centro / Maceió / AL  CEP: 25.020-700  
Tel.: (82) 3326-3624 ou 3315-3779  
E-mail: sinavisa@saude.al.gov.br ʘ Mauricio Aquino  é  um dos médicos da Kennel Veterinária 
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Há anos eu venho esclarecendo meus clientes so-
bre os riscos envolvidos nas campanhas públicas 
de vacinação anti-rábica, o que me colocava em 
uma situação delicada, pois alguém poderia pen-
sar que eu tivesse interesses financeiros.  Minha 
atitude sempre foi bem intencionada, baseada em 
observações de muitos anos; devido ao aumento 
da casuísta de doenças infecto-contagiosas imedi-
atamente após as campanhas de vacinação; essa 
coincidência vem se repetindo ano após ano.  Fe-
lizmente, apenas para comprovar minhas suspei-
tas, leia uma das várias matérias publicadas re-

centemente na internet que discorre sobre o tema. “ [...] A vacinação 
nacional ocorreu em 22 estados e no Distrito Federal. Foram vacina-

dos 7,9 milhões de animais em todo o país. De 12 de agosto a 06 
de outubro, 12 estados notificaram ao Ministério 1.401 eventos 

graves envolvendo animais, com 217 mortes. A vacina usada na 
campanha nacional é a RAI-PET®, produzida pelo laboratório 
Biovet, que desde 2003 tem registro no Ministério da Agricul-
tura. Mais de 30 milhões de doses da vacina foram adquiridas 

pelo Ministério da Saúde para a distribuição nacional. A vacina 
utilizada até o ano passado era a Fuenzalida & Palacios, que 

assegurava proteção durante seis a sete meses ” . 
( R ONDÔNIAAOVIVO, 2010 )  
É inegável que as campanhas governamentais têm um 
papel fundamental no controle da raiva, uma zoonose 
incurável que leva a uma morte hedionda; mas se você já é 
nosso cliente, atenção, não há necessidade de expôr a 
saúde de seu animal vacinado fazendo uma segunda 
aplicação nas campanhas públicas de vacinação.     
Dúvidas: mauricio@kennelveterinaria.com. Referência:  Jornal Eletrônico RONDÔNIAAOVIVOJornal Eletrônico RONDÔNIAAOVIVOJornal Eletrônico RONDÔNIAAOVIVOJornal Eletrônico RONDÔNIAAOVIVO. Campanha de Vacinação Anti-rábica é suspensa temporariamente em Rolim de Moura. Dis-ponível em: <www.rondoniaovivo.com/news.php?news=68636>  Acesso em: 05/11/2010. 

CUSTO X BENEFÍCIO: CAMPANHA ANTIRÁBICA 


