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Fundo partidário
O Senado quer derrubar a resolução de 2014 do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) que vetou o repasse dos diretórios nacio-
nais das legendas para representações regionais ou candi-
datos impedidos de receberem recursos do chamado Fundo 
Partidário.  O projeto, de autoria do presidente nacional do PP, 
senador Ciro Nogueira (PI), está pronto para ser votado na CCJ 
(Comissão de Constituição e Justiça). O parlamentar argu-
menta que a decisão do TSE “invade de forma indevida a ges-
tão interna das legendas”. 

Boa hora
Também do PP, o relator do projeto, senador Benedito de Lira 
(AL), endossa o discurso de Ciro ao afirmar que a proposta 
vem “em boa hora e corrige a atitude do TSE”. 

Novos antigos
Se o eleitor já se confunde em meio às dezenas de legendas exis-
tentes no Brasil, imagine agora. Diversos partidos mudaram, mas 
o Tribunal Superior Eleitoral ainda não oficializou os novos nomes. 
A Câmara e o Senado também mantêm os nomes antigos.

Estanque 
A primeira semana de articulação por votos pela reforma da 
Previdência foi estéril. O governo não conseguiu avançar e 
conta, hoje, com no máximo 260 votos para aprovar as mu-
danças nas regras de aposentadoria. Mesmo patamar de de-
zembro, antes do recesso parlamentar. 

Micou
A Coluna antecipou que o deputado federal Jair Bolsonaro 
(PSC-RJ) e Adilson Barroso, presidente do Patriota, tinham 
travado a negociação. Áudio de Barroso para militantes foi es-
topim. Patriota deve voltar a se chamar PEN. Barroso consulta 
TSE. Mico de 2017/18. Fez até propaganda na TV. Bolsonaro 
queria partido todo para família. 

Avesso do avesso 
O PEN já se mobilizou no fim de semana atrás do ex-presiden-
te do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa para 
lhe oferecer a legenda.

Disparo
Presidente da CPI que investigou o sistema carcerário, o depu-
tado federal Alberto Fraga (DEM-DF) dispara contra o Judiciá-
rio ao comentar os motins no Complexo Prisional de Aparecida 
de Goiânia e em outras cadeias brasileiras: “O gestor do siste-
ma prisional precisa isolar os líderes das facções, mas, infeliz-
mente, o Poder Judiciário não permite o isolamento”. 

No papel
A CPI aprovou uma série de propostas que não saíram do pa-
pel. Entre elas, a que determina a adoção de escâner corporal 
nos presídios, para acabar com a revista íntima, e regras para 
o interrogatório por vídeoconferência para réus presos. Outra 
sugestão é a instalação de câmeras de vídeo com captação de 
áudio nas celas. 

Cony: no trilho das letras 
Como a vida dá voltas e às vezes te tira dos trilhos, literalmen-
te, o Brasil ganhou um senhor escritor e jornalista, que deixou 
sua obra imortal: quando pequeno, Carlos Heitor Cony sonha-
va ser.. maquinista da Central do Brasil.

Pacto 
Carlos Heitor Cony e Ziraldo tinham um pacto velado: os inse-
paráveis suspensórios para as calças: quem morresse primei-
ro deixava os seus de herança ao amigo.

Com Walmor parente (dF), Beth paiva (RJ) e Henrique Barbosa (pe). 
www.diariosp.com.br/blogs      no twitter: @colunaesplanada

Locais são recomendados 
para cachorros sociáveis
Veterinários aprovam a prática de levar animais domésticos a creches e hotéis

De acordo com o CRMV
-SP (Conselho Regional 
de Medicina Veterinária), 

as creches e hotéis para cães 
são opções vantajosas para 
animais sociáveis.

“As pessoas normalmente 
fazem seus programas de fé-
rias sem levar em conta se se-
rá saudável para o pet. Os tu-
tores precisam avaliar se no 
local em que o pet ficará per-
mite que ele exerça seu lado 
animal, pois assim ele ficará 
mais tranquilo e feliz”, disse 
Rodrigo Mainardi, presidente 
da Comissão de Clínicos de 
Pequenos Animais do CRMV. 
“Deixar um cachorro, por 
exemplo, trancado em um 
quarto o dia todo irá gerar bas-

tante desgaste emocional.”
Segundo Mainardi, alguns 

animais ficam muito tensos 
quando estão sozinhos em 
casa. “Existe a preocupação 
dos donos para que os ani-
mais não fiquem parados e 
sozinhos. A creche ajuda nes-
se sentido. Mas tudo depende 
muito mais do animal do que 
do próprio dono”, disse ele.

“Para cães de guarda, o ideal 
é que alguém de confiança, de 
preferência um médico-vete-
rinário, vá até o local, alimen-
te e cuide do animal. Alguns 
animais podem ter uma certa 
dificuldade em se socializar 
com outros cães”, lembrou.

No caso de o dono não con-
seguir deixar seu pet em uma 

creche ou hotel e precisar se 
ausentar da cidade, a dica de 
Mainardi para viagens rodo-
viárias é evitar horários mais 
quentes e o uso de ar condi-
cionado. “É importante fazer 
paradas regulares para eva-
cuação e pequenos passeios, 
além de avaliar constante-
mente o grau de hidratação do 
animal”, ressaltou o médico.

Vale lembrar que abandono 
de animais, assim como 
maus-tratos, é crime. A pena 
prevista pela Lei de Crimes 
Ambientais é de detenção de 3 
meses a 1 ano e multa. Pelo 
Código Penal, abandonar os 
animais em propriedade 
alheia também dá cadeia: de 
15 dias a 6 meses ou multa.

de animais

Mundo
     1,56 bilhão População pet

Fonte: Pesquisa do IBGE DE 2013, a mais recente DSP

52,2 milhões
de cães no Brasil
 
360,8 milhões
de cães no mundo

Por aqui
>>2º maior no mundo em população de cães e gatos
>>3º maior no mundo em faturamento no setor
>>4º maior no mundo em população de animais 
de estimação, com total de 132,4 milhões de bichos

Juliana e sua melhor amiga, 
a cadela Pérola, na creche


