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GUIA DOS GUIAS
avaliamos 30
livros de viagem;
confira os dez
melhores

NAS PARADAS
Conheça nova
Déli, na Índia,
pelo renovado
sistema de metrô
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Lucy,
5, dentro
da caixa de
transporte
flexível usada
em viagens
de avião

viagem animal
Pets pagam preço de passagem de adultos em viagens aéreas e precisam passar pelo
veterinário antes de serem transportados; opção de ir na cabine é restrita pelo peso

STEFANIE SILVEIRA
de são paulo

“Vou sofrer, mas não vou
tirá-lo do Brasil por nada.”
A frase é da bióloga Elaine
Françoso, dona do gato
Louis, que desapareceu, em
setembro, no aeroporto de
Guarulhos (SP), ao chegar de
um voo de Dallas (EUA).
Em breve, ela deve viajar à
Austrália por seis meses, mas

não pretende levar nenhum
dos seus animais de estimação —além de Louis, encontrado onde ficam os jatos particulares no aeroporto após
oito dias, ela tem a gata Kate.
Não se sabe o quanto ocorrências como a de Louis representam no total de animais transportados em
aviões. Nem a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), nem

a Abear (Associação Brasileira de das Empresas Aéreas)
têm estatísticas sobre o tema.
Mesmo assim, muitos turistas que precisam viajar
com seus pets enfrentam,
além de taxas e trâmites burocráticos, o medo de levá-los
em viagens desse tipo, em
função de casos como fuga e
morte no porão da aeronave.
Com exceção do cão-guia,
que pode viajar com o passa-

geiro gratuitamente, cada empresa define suas regras para
o transporte de animais. Não
há uma regulamentação padronizada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).
Em voos domésticos, exceto pela Gol, é permitido levar
cães e gatos pequenos, na
cabine. Em rotas internacionais, e no caso de animais
maiores, é preciso ir no porão, como ocorreu com Louis.

Nas viagens nacionais, para levar o bicho, as companhias cobram por trecho uma
taxa que se aproxima do valor de uma passagem comum.
As exigências comuns a todos são determinadas pelo
Ministério da Agricultura.
São obrigatórios atestado de
saúde emitido por um veterinário (que tem validade limitada de acordo com a companhia, entre três e 30 dias) e

vacina antirrábica em dia.
O ministério também emite o passaporte para trânsito
de cães e gatos e o certificado
veterinário internacional, para viagens para o exterior. No
Brasil, o passaporte pode
substituir o atestado de saúde, mas deve ser atualizado.
Para obtê-lo, o bicho deve ter
um microchip subcutâneo.

» LEIA MAIS nas págs. F4 a F6
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LUCY

in the sky

Repórter faz bate-volta na ponte aérea entre São Paulo e Rio com
sua cadela vira-lata, que passa quase despercebida no avião
DE SÃO PAULO

Na sexta-feira (10), Lucy fez
sua estreia na ponte aérea
São Paulo-Rio de Janeiro. Carregar um cão no aeroporto e

levá-lo na cabine de um avião
causa certo estranhamento
nos outros passageiros.
Há quem desconheça a
possibilidade e olhe para isso com desconfiança. Há tam-

Itamambuca Eco Resort

Massagem
anti-estresse
para o
seu olhar.

MCM Proesp

n

Feriado
20 de Novembro

00*

5x R$ 72,

Diárias Grátis** para 2 crianças até 10 anos.

12 3834.3000 www.itamambuca.com.br
Rod. Rio-Santos, km 36 | Praia de Itamambuca | Ubatuba SP
*Diária por pessoa em apartamento duplo, Luxo, pacote 4 diárias. **Consulte condições.

bém quem encare a novidade com alegria. “Que bom,
né? Assim ela passeia com você!”, comentou uma senhora
no aeroporto Santos Dumont,
na capital fluminense.
Há ainda a indiferença. Na
sexta, poucos perceberam
que eu levava Lucy, de 5,2 kg,
numa gaiolinha roxa, feita
sob medida. No avião, o kennel (caixa de transporte) era
apenas mais uma bagagem
no meu pé aos olhos de outros passageiros, já que, de
acordo com as regras da companhia, ela não podia sair dali em nenhum momento.
Talvez pouca gente tenha
notado que eu viajava com
um cachorro porque Lucy foi
bem tranquila. Quando chegamos ao Rio, peguei minha
mala e saí o quanto antes do
aeroporto para tirá-la da caixa. Ela ficou feliz ao sair.
Presa na coleira, Lucy tomou água e comeu biscoitos.
Mas, uma hora e meia depois,
tínhamos de voltar a São
Paulo. Com dó, coloquei -a
de volta no kennel.

Até esse bate-volta, tínhamos voado só pela TAM. Desta vez, fomos pela Avianca.
Na ida e na volta, os funcionários etiquetaram minha
mala como “prioridade”, o
que reduziu a espera no desembarque e o tempo para libertação da Lucy da caixinha.
Até então, o serviço nunca tinha sido oferecido para mim.
A Avianca cobra uma taxa
fixa de R$ 100 para levar animais na cabine, em voos domésticos. Boa, se comparada
à da TAM, de R$ 200 —também para voos dentro do país.
As poltronas tinham espaço para que a caixa coubesse
embaixo do assento da frente, o que deu a mínima “dignidade” às minhas pernas.
Adotei a Lucy (vira-lata
“pura”) em 2009 quando ainda morava em Porto Alegre.
Desde que completou todas as vacinas obrigatórias,
ela viaja comigo. Até 2013, ela
só passeava de carro e de ônibus. Mas no ano passado vim
morar em São Paulo e, desde
então, ela vai no avião comi-

A gaiola com Lucy dentro, parecida com uma bagagem
go, principalmente para visitar os “avós” no Sul.
Para voarmos, busquei
quais companhias faziam o
transporte na cabine e os procedimentos necessários. Na
primeira vez, sedei-a com um
medicamento indicado pelo
veterinário e a experiência foi
ruim— ela ficou nervosa e
agressiva. Desde então, Lucy
viaja calma e sem sedação.
Em abril, ela começou a
frequentar aulas de adestra-

mento e socialização.
Se eu pudesse dar um conselho a quem quer viajar com
pet é que procure um profissional que possa treiná-lo a
ficar mais tranquilo.
Passar horas preso em
uma gaiola pequena e em ambiente estranho nunca será confortável. Treinar o animal para que ele sofra menos é um grande presente ao
seu “melhor amigo”.
(STEFANIE SILVEIRA)
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compras Para viajar com o bicho de estimação
COM OU SEM PORTAS

Caixa, de 48 x 32 x 26 cm,
leva animais de até 8 kg e
tem portas removíveis
QUANTO R$ 119
ONdE Pet Center Marginal
(petcentermarginal.com.br)

PARA LEVINHOS

Caixa de transporte
comporta de 2 kg a 8 kg
QUANTO R$ 232
ONdE Meu Amigo Pet
(meuamigopet.com.br)

PARA OS NÃO
TÃO PEQUENOS

NATAL, RÉVEILLO
N E FÉRIAS DE V
ERÃO

Caixa com 71 cm, abriga
cães de 4,5 kg a 13,5 kg. Há
outros tamanhos disponíveis
QUANTO R$ 335
ONdE Cobasi (cobasi.com.br)
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PARA MENORES

As dimensões da caixa
(48 x 32 x 31 cm) comportam
bichos de até 8 kg
QUANTO R$ 75,99
ONdE Pet Love (petlove.com.br)

AÉREO + HOTEL + P
ASSEIOS**

EU TAMBÉM

VOU!

TODO ANO, 5 MILHÕES DE PASSAGEIROS REALIZAM SEUS SONHOS DE VIAGEM COM A FLYTOUR.

dE OLHO NO BICHO

TECNOLÓGICO

Coleira de poliuretano tem
receptor GPS e atualiza
a posição do pet a cada 5, 10,
30 ou 120 segundos
QUANTO R$ 1.386,39 (à vista)
ONdE Bora Bora Áudio e Vídeo
(boraboraaudioevideo.com.br)

Localizador preso na coleira avisa
a posição do animal de estimação
diretamente no celular do dono
QUANTO € 299 (R$ 903)
ONdE Inosat (inosat.pt/particula
res/pet-locator.aspx)

CUIDADOS
Como tornar a viagem do animal mais tranquila
ANTES

dURANTE

√ Não dê comida
para o animal quatro
horas antes da viagem

√ O pet deve viajar na
caixa de transporte —
principalmente gatos— e esta
deve ser devidamente presa
dentro do carro, evitando
solavancos

√ Visite o veterinário
e confira sempre as
condições de saúde do seu pet
√ O uso de sedativos
ou remédios contra
enjoo precisa ser feito sempre
sob orientação de
um veterinário e testado
antes da viagem para
acompanhar a reação do
animal, pois pode causar um
efeito inverso ao desejado
√ É possível
instalar GPS
na coleira do animal
para acompanhar sua
trajetória no caso de
viagens no porão de aviões
√ Escolha uma
caixa de transporte
adequada e de boa qualidade
para garantir que ele não
se abra durante o trajeto
√ Acostume o pet
com a caixa de
transporte, permitindo,
ainda em casa, que ele
durma dentro dela em vez do
local de descanso habitual
√ Tente ficar o
mais tranquilo
possível antes da viagem
para não transmitir mais
ansiedade ao animal

dEPOIS
√ Ao desembarcar, avise a
tripulação que você está
aguardando um animal e
peça para ter prioridade

APROVEITE NOSSAS OFERTAS E REALIZE SEUS SONHOS.

√ No caso de cães em carros,
se preferir não usar o kennel,
use um peitoral e um cinto de
segurança próprio, cuidando
para o cão ficar preso sempre
por dois pontos de apoio no
banco de trás
√ Nunca deixe o animal sozinho
e preso dentro do carro; altas
temperaturas podem matá-lo
em cerca de dez minutos; com
cães de focinho curto, é melhor
manter o ambiente mais
frio, por volta de 24°C
√ No caso do ônibus,
tenha cuidado, pois
o compartimento de malas
pode não ser climatizado
adequadamente
√ Preste atenção no
animal e na sua agitação
√ No voo, quando fizer o checkin, tente permanecer com o
animal até o tempo limite do seu
transporte para a aeronave
√ Evite viajar de avião em dias
e horários de muito calor para
que no desembarque o animal
não fique exposto a altas
temperaturas ou no sol por
muito tempo

√ Quando receber o
animal, não aja com
muita excitação para
que ele não se desespere

Fontes: Alexandre Rossi, zootecnista e mestre em psicologia, especialista em
comportamento animal e autor do livro “Adestramento Inteligente”; Carla Berl,
veterinária e diretora da rede PetCare

( * ) Promoção válida para 1 (uma) criança de até 11 (onze) anos, acompanhada de 2 (dois) adultos pagantes no mesmo apartamento e para compras efetuadas de 15 a 30 de outubro de
2014. ( ** ) Incluso parte aérea, hospedagem e passeio (consulte voos, hotéis participantes da promoção e passeios inclusos nos pacotes). Oferta com lugares limitados e reservas sujeitas
a conﬁrmação. Preços, datas de embarques e condições de pagamento sujeitos a alterações no ato da compra e reajustes sem prévio aviso. Embarques de 01 de dezembro/2014 a 31
de janeiro/2015. Parcelamento em 0 + 10 vezes sem juros somente no cartão de crédito. Para outras formas de pagamento, consulte seu agente de viagens.
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Treino ajuda
animais
agitados a
viajar bem
Adestramento prévio ensina bicho
a se manter calmo dentro da gaiola
Já o tranquilizante, em
alguns casos, segundo
veterinária, deixa o pet
nervoso por não saber
o que está acontecendo
DE SÃO PAULO

Numa viagem de São Paulo a Porto Alegre, a cadela
Cindel, da raça shih tzu, foi
posta no porão, dentro de um
kennel (caixa de transporte).
Durante o voo, a gaiola
abriu e Cindel ficou passeando na área, que tem a mesma
climatizaçãoda cabine.Osdonos, Juliano e Roberta Reckziegel, só souberam da “escapulida” no desembarque.
“A gente têm muito medo
de levar no porão. Na única
vez em que ela viajou lá, se
soltou”, diz Roberta. “Somos
obrigados a entregá-la já no
check-in, como uma bagagem. É muito tempo que
ficamos afastados.”
Para o casal, o preço também é um problema.
“Em um trecho entre São
Paulo e Porto Alegre, a passagem dela, que tem 7 kg, custa, em média, R$ 150”, diz Roberta. “É o preço de uma poltronapara umadulto e ela tem

que ir nos nossos pés.”
De avião, carro ou ônibus,
é preciso ter cuidados para
minimizar problemas. Um
dos fatores a ser considerado
é o temperamento do animal.
A gestora de conteúdo Flavia Alves foi de carro de Palmas (TO) a Uberlândia (MG) e
precisou dar um sedativo, indicado pelo veterinário, para
sua gata devido ao medo que
o animal sente de ambientes
estranhos. “No caminho, ela
nãocomeuenãobebeuágua.”
O uso de remédios deve ser
cauteloso. “O tranquilizante
pode funcionar no sentido inverso e deixar o bicho mais
nervoso por não saber o que
está acontecendo”, afirma a
veterinária Carla Berl, diretora da rede PetCare.
Segundo ela, é importante
também tomar cuidado com
a temperatura do local onde
o bicho vai ficar, pois eles têm
baixa resistência ao calor.
Uma dica de Alexandre
Rossi, zootecnista e especialista em comportamento animal, conhecido como Dr. Pet,
é treinar os animais mais agitados. “O adestramento prévio pode ensinar esse bicho a
ficar calmo enquanto está na
caixinha”, diz Rossi.
(STEFANIE SILVEIRA)

Cachorra Cindel se soltou da caixa de transporte no porão durante uma viagem aérea de São Paulo para Porto Alegre

TURISTA DOMÉSTICO
Confira o que é preciso para levar seu bicho de estimação em voos nacionais
√ Certificado de vacinação antirrábica com nome do
laboratório e número da partida usada (a vacina deve ter
sido aplicada pelo menos 30 dias antes do embarque)

√ Carteira de
√ Reserva antecipada com a
companhia para a viagem do animal vacinação do
em função do limite de pets por avião animal

√ Atestado sanitário de
boas condições de saúde
emitido por um veterinário

COMPANHIA

CABINE OU PORÃO?

MEDIDAS DA CAIXA

QUANTO

AZUL
4003-1118
voeazul.com.br

√ Só na cabine; o peso do pet mais o da caixa de
transporte não pode ultrapassar 5 kg

Até 43 cm comprimento, 31,5
cm de largura e 20 cm de altura

R$ 140 por trecho

PASSAREDO
√ Pet só pode viajar na cabine; seu peso
0800-7703757
somado ao da caixa não pode ultrapassar 10 kg
voepassaredo.com.br

Até 36 cm de comprimento, 40
cm de largura e 24 cm de altura

R$ 150 por trecho

TAM
4002-5700
tam.com.br

√ Não transporta animal sedado ou prenhe
√ Na cabine, desde que seu peso com a da caixa
não ultrapasse 7 kg; até 45 kg, vai no porão; acima
disso e animais de focinho curto, como os cães da
raça pug, devem ir pela TAM Cargo (leia abaixo)

Caixa rígida: 36 cm de
comprimento, 33 cm de largura
e 19 cm de altura; caixa flexível,
36 cm de comprimento, 33 cm
de largura e 23 cm de altura

R$ 200 para transporte na
cabine; para o porão, taxa de
R$ 90 mais o total do peso do
animal com a caixa multiplicado
pelo correspondente a 0,5% da
tarifa cheia do trecho

GOL
0800-7040465
voegol.com.br

Até 135 cm de comprimento,
√ Só viaja no porão; máximo de 30 kg; acima
122 cm de largura e
disso, deve viajar pelo serviço da Gollog
√ Não transporta pets de focinho curto (leia abaixo) 86 cm de altura

AVIANCA
4004-4040
avianca.com.br

√ Só na cabine, desde que peso do animal
mais o da caixa de transporte não
ultrapasse 8 kg

Companhias
dizem tomar
precauções
DE SÃO PAULO

As companhias aéreas
brasileiras dizem tomar todas as precauções para garantir que o transporte de
animais seja seguro.
Avianca, Passaredo e
Azul, que não levam animais no porão, consideram
que, como o pet vai na cabine, o dono deve cuidar do
animal. As empresas não
têm registros de queixas
quanto à fuga de animais.
TAMeGolnãolevamanimais de focinho curto pela
menor capacidade respiratória e de regulação da temperatura. Dizem que, em
caso de problemas, mobilizam equipes para dar assistência ao passageiro. (SS)

Até 40 cm comprimento,
26 cm de largura e
25 cm de altura

R$ 90 mais o peso do animal
com o kennel multiplicado pelo
valor correspondente a 1% da
tarifa cheia do trecho
R$ 100 por trecho

E VOOS INTERNACIONAIS? Conheça as leis gerais
√ O estado de saúde e o histórico
sanitário do animal devem ser
declarados em documento emitido
pelas autoridades veterinárias
do Brasil e aceito pelo país
de destino. No Brasil, esses
documentos são o Passaporte
para Trânsito de Cães e Gatos e
o CVI (Certificado Veterinário
Internacional); ambos são
emitidos nas unidades do
Vigiagro (Sistema de Vigilância
Agropecuária Internacional)
√ O passaporte e o CVI têm o
mesmo objetivo; a principal
diferença é que o primeiro pode
ser usado em várias viagens,
sendo validado a cada vez por
fiscais federais agropecuários; o
CVI deve ser emitido a cada saída

√ Para saber a documentação
necessária para emissão do
passaporte e CVI acesse
www.agricultura.gov.br
√ Para tirar o passaporte, o
pet precisa ser microchipado
(veterinários fazem o implante)
√ O passaporte é aceito nos
países com os quais o Brasil
possui acordo de equivalência;
para saber quais são, informe-se
nas unidades do Vigiagro
√ É preciso ficar atento às
exigências específicas das
companhias e dos países de
destino para permitir o ingresso
de animais; consulte sempre
empresas aéreas e embaixadas

Leia sobre as regras nas principais companhias aéreas
internacionais em folha.com/turismo

