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Alimentação
de cães e gatos
Olá amigos! Vamos falar um pouquinho sobre
alimentação de cães e gatos? Bem, eles são animais
essencialmente carnívoros, isso significa que é
importante que pelo menos metade da sua alimentação
seja composta por produtos de origem animal: carne,
osso (preferencialmente de bovinos e suínos), leite e
gordura animal (pele de frango, gordurinha da carne
e banha). Sua alimentação também precisa conter
carboidratos (provenientes do arroz ou polenta),
fibras, minerais e aminoácidos. O corpo combina
diferentes aminoácidos para formar uma vitamina.
Alguns aminoácidos devem ser suplementados pela
alimentação ou separadamente, pois sua produção
pelo organismo do animal apresenta-se insuficiente.
Como exemplo podemos citar os aminoácidos taurina
e arginina em gatos. A taurina está relacionada
principalmente com a visão, fortalecimento do
coração e estabilização do colesterol e a arginina
está envolvida na formação da fibra muscular,
metabolização e excreção da amônia (metabólito tóxico
produzido pelo organismo). Fornecer meia colher
de sopa com fígado de boi duas vezes por semana,
pode sanar a deficiência.
Se
você
não
sentir
Há diferença na
confiança que conseguirá
alimentação entre oferecer
alimentação
equilibrada,
há
diversas
o animal filhote,
rações de ótima qualidade
adulto e idoso
disponíveis no mercado.
A vantagem em utilizar
ração é que são balanceadas de acordo com as
exigências do animal. Lembre-se: há diferença na
alimentação entre o animal filhote, adulto e idoso.
O filhote precisa de mais proteína que o adulto e o
idoso. O animal idoso geralmente tem alguma doença,
necessitando de maiores cuidados e para cada caso
deve-se oferecer ração/alimentação específica. É
aconselhável consultar o Médico Veterinário para
que ele lhe oriente corretamente como proceder com
seu pet. A frequência de fornecimento do alimento
também é diferente entre as espécies. Por exemplo,
cães consomem grande quantidade de alimento
poucas vezes por dia, logo, alimentá-los três vezes
por dia seria o ideal. Gatos, pelo contrário, ingerem
pequenas quantidades de alimento várias vezes ao
dia. Geralmente um gato adulto come meia colher
de sopa de ração a cada duas ou três horas, por isso
para eles é indicado deixar comida e água a vontade.
Pequenos e simples cuidados diários vão garantir
qualidade de vida e saúde ao seu pet, você já pensou
sobre isso?
Samara Rosolem Lima
Médica Veterinária
Especialista e Doutoranda em Patologia Animal
Diagnóstico em Anatomia Patológica Veterinária
dapveterinaria@gmail.com

Adesão

PT

Segundo dados da secretaria de educação, 37% dos
professores aderiram a paralisação; 39,5% não aderiram; 10% estão de atestado
médico e 13% dos professores estão em outros afastamentos como, vacância, auxílio maternidade, simprev,
interesse particular entre
outros.

O PT divulgou uma nota
criticando o resultado da
pesquisa Datafolha, divulgada na madrugada deste
domingo com as intenções
de voto à Presidência. Em
comunicado, diz que houve
uma “manobra” entre os cenários expostos e reitera que
o ex-presidente Lula será o
candidato do partido.
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Governo do Estado lança nesta quinta-feira,
19, em Rondonópolis, o Papa Fila, Projeto
de Intensificação de Exames e Cirurgias
Eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O projeto é uma medida essencial para reduzir em Mato
Grosso a lista de espera por cirurgias eletivas em sete
especialidades médicas. Em um primeiro momento, deve
contemplar em torno de 5 mil pessoas no Sul do Estado e,
incluídas as regiões do Teles Pires e da Baixada Cuiabana
e posteriormente outras regiões, o projeto irá beneficiar
cerca de 15 mil pessoas. O lançamento do Papa Fila será
às 8h30 no auditório da Secretaria Municipal de Saúde
de Rondonópolis e contará com a presença do governador
Pedro Taques.

IFMT

Detran

Secitec

O IFMT Campus Juína
está com inscrições abertas para 40 vagas para o
Curso de Pós-graduação
em nível de Especialização em Ensino de Ciências
da Natureza e Matemática. O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu terá
duração de 18 (dezoito)
meses.

Cerca de 600 pessoas estiveram na sede do
Departamento Estadual
de Trânsito (Detran-MT)
no último sábado, 14,
durante o 1º Mutirão do
Detran. Essa é a primeira
vez na história que autarquia é aberta no sábado para atendimento ao
público.

Mais de 13 mil candidatos realizaram no domingo, dia 15, as provas
do concurso público para
a Secitec. O Instituto Selecon, organizador, já disponibilizou o gabarito oficial
e as provas em seu site e
os candidatos têm os dias
17 e 18, para entrar com
recursos.

BASTIDORESDAPOLÍTICA
Paralisação

Nova Olímpia

Impossibilidade

Em reunião na manhã desta segunda, 16, no gabinete
do prefeito de Nova Olímpia,
José Elpídio, para discutir novamente a pauta de reivindicação da categoria, não houve
avanços, e os posicionamentos continuam. Uma nova
Assembleia do Sintep deve
acontecer hoje.

Desde quarta-feira, dia
11, 56 educadores aderiram
ao movimento paredista
que optou em paralisar as
atividades por cinco dias
letivos. A reivindicação dos
professores é de 14,45% de
reajuste referente ao piso
nacional da categoria (2017
e 2018).

No que refere a pauta, a
Prefeitura de Nova Olímpia,
conforme tem reiterado o prefeito José Elpídio em diversas
reuniões com o Sintep e com
os professores, os limites da
Lei de Responsabilidade Fiscal
quanto ao gasto com pessoal,
impede qualquer concessão de
aumento ou vantagem salarial.

Segundo turno: Marina derrotaria Bolsonaro
A última pesquisa do Datafolha a apontar
preferências nas eleições presidenciais mostra que,
em cenário sem o ex-presidente Lula candidato,
Marina Silva (Rede) e Jair Bolsonaro (PSL) chegam
ao segundo turno. Ainda de acordo com o instituto,
num confronto direto, Marina teria 44% e o deputado
federal teria 33%. Nos cenários com o ex-presidente
Lula, porém, os candidatos de Rede e PSL, assim
como Geraldo Alckmin (PSDB), seriam derrotados.
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