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Livros Novos
O CANTO DA SERRA (Ases da Literatura - Selo
Asinha) - Você certamente já ouviu a frase “educação vem
de berço”. Esta é uma máxima tão popularizada quanto
verdadeira e aplica-se perfeitamente também à educação
ambiental. Com o livro infantil O Canto da Serra, da autora cearense Anna Oliveira, os pequeninos aprenderão
de uma forma encantadora o que é sustentabilidade. A
obra conta a história de Sara, uma menina com oito anos
de idade. Guiada por um canto hipnótico, ela vai subindo a Serra de Guaiúba, no Ceará, até o encontro com misteriosas bolinhas coloridas que a apresentam a um mundo desconhecido em meio à natureza. A obra é uma ótima
forma de ajudar as crianças
a desenvolverem
um vínculo com
o meio ambiente e observarem
o mundo que as
rodeia, ensinando-as a cuidar do
planeta. A incrível experiência
de Sara quando criança refletirá em suas atitudes e escolhas
durante toda a
vida. Uma rica
lição para transmitir às novas
gerações. O livro
é coroado ainda pelas lindas
ilustrações
de
Hidaru Mei.

Você é um gateiro de primeira? Então,
veja algumas dicas dos felinos!
Eles são comilões, brincalhões e muito preguiçosos.
Entretanto, quem é um gateiro
de primeira sabe o quanto eles
são fofos e super fiéis. Estimase que existam cerca de 500
milhões de gatos no mundo,
e o Brasil tem a quarta maior
população desses animais, cerca de 12,4 milhões de animais,
segundo levantamento do site
australiano Pet Secure.
Mas apesar de adoráveis,
os gatos ainda carregam alguns estigmas. “Isso se deve
muito por conta de os gatos
pretos serem associados a
aspectos negativos e terem
sido perseguidos na antiguidade, de serem muito independentes, ao contrário dos
cães”, opina o médico veterinário e coordenador do curso de Medicina Veterinária
da Faculdade Anhanguera,
Rafael Abreu. Confira algumas dicas sobre esses felinos:
Esconder as fezes
É bem possível que seja
um comportamento que os
gatos carregam desde que
eram selvagens. “Ao enterrar
as fezes, os gatos evitam que o
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Quem é tutor de gatos sabe o quanto eles gostam de dormir,
comer e se lamber

cheiro seja sentido por outros
predadores. Mas pode acontecer também do gato não se
esconder e deixá-las visíveis,
para marcar aquele território”, afirma.
O ronronar dos felinos
Aquele “barulho de motorzinho” quer dizer que o
gato está em um momento relaxado, ou que gosta do dono.
O som é provocado pela contração e dilatação da glote, na
região da laringe dos gatos,
que, ao se movimentar, produz o barulho.

Por que “amassam
o pãozinho”?
Os gatos filhotes “afofam” ou “amassam o pãozinho” (um movimento de
vai e vem com as patas dianteiras) na barriga da mãe,
como forma de dizer que estão com fome ou que querem dormir. “Muitos gatos
levam esse comportamento até a vida adulta, e geralmente fazem isso próximo
de alguém que gostam ou
têm afeição, na maioria das
vezes, antes de dormir”, explica o professor.

