
https://www.youtube.com/watch?v=mgAcx_aiPrA

Música 
Michael Jackson - Ben
1972...2:53

ATUALIDADES PROFESSOR FORTUNATO

https://www.youtube.com/watch?v=mgAcx_aiPrA
C:/Users/Fortunato/Desktop/Bichos estimação/Michael Jackson - Ben (Legendado) - YouTube.mp4


https://www.youtube.com/watch?v=UFY8vW5IedY

Paixão por animais já renderam muitos filmes, inclusive baseados em histórias reais...
Sempre ao Seu Lado (2009)...2:06

https://www.youtube.com/watch?v=UFY8vW5IedY
Sempre ao Seu Lado (2009) Trailer Oficial Legendado..mp4


As vezes com cachorros não bem comportados...2:24

https://www.youtube.com/watch?v=22NkKx6_MWw

MARLEY E EU - TRAILER OFICIAL - YouTube.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=22NkKx6_MWw


Preferência por animais já prevalecem também no Brasil... 

http://globotv.globo.com/rede-
globo/fantastico/t/edicoes/v/fantastico-mostra-os-bichinhos-
mais-irresistiveis-do-mundo/4236190/

Fantástico...Bichinhos irresistíveis, além de cães e gatos...6:20

http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/t/edicoes/v/fantastico-mostra-os-bichinhos-mais-irresistiveis-do-mundo/4236190/
C:/Users/Fortunato/Desktop/Bichos estimação/Fantástico Ibge animais superam crianças.avi


O tema já é cobrado “atualmente” em grandes vestibulares...



A-(Unicamp 2015)  Feline Intelligence

Dog and cat lovers seem to relish unending debates over which animal is "smarter." Dog owners often cap their 

arguments with the fact that dogs have the ability to perform tricks, while cat people counter with the claim that 

their pets are too intelligent to perform on command. In truth, such methods of pet comparison are useless 

animal-world versions of mixing apples and oranges. Dogs are motivated by a strong need to follow and please 

their masters in order to receive praise. The solitary cat answers to no one; nevertheless, if trainability may not 

be the feline's forte, cleverness and adaptability certainly are.

Adaptado de http://www.animalplanet.com/pets/cat-intelligence.htm. Acessado em 14/06/2014.

Segundo o texto, 

a) comparar a inteligência de animais tão diferentes como cães e gatos não faz nenhum sentido.   

b) os cachorros são mais inteligentes que os gatos porque conseguem cumprir ordens de seus donos.   

c) donos de gatos reclamam que seus animais de estimação não obedecem às suas ordens.   

d) se cães e gatos forem bem treinados, demonstrarão a mesma inteligência e adaptabilidade.   



(Unesp) 

A MORTE DA TARTARUGA

"O menininho foi ao quintal e voltou chorando: a tartaruga tinha morrido. 
A mãe foi ao quintal com ele, mexeu na tartaruga com um pau (tinha nojo daquele 
bicho) e constatou que a tartaruga tinha morrido mesmo... (cortei)

Há dois momentos bem marcados no texto. Um, inicial, em que o menino 

está diante de um conflito: ele tem uma tartaruga morta e quer uma 

tartaruga viva; outro, final, em que a situação é inversa: ele tem a tartaruga 

viva e quer a tartaruga morta.

a) Qual o vocábulo do texto que desencadeia essa transformação?

b) Tomando essa transformação como base, explique a diferença que há 

entre a palavra em estado de dicionário e a palavra atualizada em um 

texto. 



(Unesp) São muitas as lojas que vendem animais exóticos para serem

criados em casa como animais de estimação. Em uma dessas lojas,

lagartos eram expostos em caixas de vidro, nas quais havia uma lâmpada

acesa.

a) Qual a razão da lâmpada na caixa em que está colocado o animal? Este

procedimento tem alguma relação com algo que o animal experimenta em

seu ambiente natural?

b) Se esta caixa fosse deixada na vitrine, diretamente sob luz solar intensa,

durante todo o dia, haveria prejuízo ao lagarto?



Este ano (2015) chamou a atenção a pesquisa...

Brasil tem mais cachorros de estimação do que 
crianças, diz pesquisa do IBGE

Cerca de 44% dos domicílios têm cães, o que equivale a mais de 52 
milhões de animais; crianças são 45 milhões...

http://padretelmofigueiredo.blogspot.com.br/2015/06/mais-
caes-que-criancas-no-brasil.html

http://padretelmofigueiredo.blogspot.com.br/2015/06/mais-caes-que-criancas-no-brasil.html




O cachorro é o melhor amigo do brasileiro em 44,3% dos domicílios, o que
equivale a 28,9 milhões de lares no país, segundo pesquisa inédita divulgada
pelo IBGE no dia 2 de junho (2015). A população de cachorros foi estimada
pelo instituto em 52,2 milhões, indicando média de 1,8 cachorro por domicílio
com esse animal. Já a população de gatos foi estimada em cerca de 22 milhões.

Os números mostram que, hoje, é possível dizer que o Brasil tem mais cachorros do
que crianças, já que, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD), de 2013, o país tinha 44,9 milhões de crianças de 0 a 14 anos.

Os números mostram que, hoje, é possível dizer que o Brasil tem mais cachorros do
que crianças, já que, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD), de 2013, o país tinha 44,9 milhões de crianças de 0 a 14 anos.



Segundo... VEJA – Especial – Edição 2429 – Ano 48 – nº 23 – 10 de junho de 
2015 – Pgs. 68-75.

Causas demográficas e econômicas mostram que o fenômeno,
similar ao de países ricos, vai se acentuar daqui para a frente

Além de entreterem as famílias que têm filhos, os bichinhos são frequentemente a
alternativa escolhida para preencher o vazio em lares com pouca gente – e esses lares têm
se tornado cada vez mais numerosos. Isso porque, na maioria dos países desenvolvidos, as
mulheres vêm tendo menos bebês, e, quando os têm, decidem fazê-lo mais tarde. Ao
mesmo tempo, há o aumento da população idosa, cujos filhos já saíram de casa. Ninho e
berço vazios reunidos, sobram espaço, tempo e dinheiro para os bebês de quatro patas



Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad), outro mapeamento do IBGE, a média de filhos por mulher,
de 6,6 em 1940, baixou para 1,9, em 2010. Em contrapartida, a
faixa etária em que as mulheres decidem ter filhos vem aumentando –
entre as que possuem renda superior a cinco salários mínimos, a idade é
32 anos. A mesmo Pnad confirma que o número de idosos no país
tem subido – a proporção deles na população foi de 8,2% em
2000, para 11,7%, em 2015. Outro índice que atesta a mudança no
perfil da população brasileira é o que mostra o aumento dos domicílios
onde mora uma só pessoa: em nove anos, houve um crescimento de
35%, sendo a maior parte dos chamados “arranjos unipessoais”
composta de pessoas com mais de 50 anos – potenciais pais de um totó.



Aos motivos demográficos, juntam-se os econômicos para explicar a
multiplicação dos bichos. O alto custo de criação de filhos e o
aumento do valor do metro quadrado dos imóveis residenciais
nas grandes cidades contribuem para afugentar delas as famílias que
têm crianças. ..

Por tudo isso, a população canina deve continuar crescendo no Brasil, enquanto a
de crianças seguirá caindo, indicam as projeções. Em 2020, haverá no país 41
milhões de crianças e quase o dobro disso de cães: 71 milhões de animais.



No ano passado, vendemos mais de 16 bilhões de reais em
produtos”, explica José Edson de França, presidente executivo da
Abinpet. O Brasil já é o segundo entre os maiores mercados
mundiais para produtos de animais domésticos, atrás apenas dos
Estados Unidos.

“Os gastos com cães e gatos são superiores aos realizados com 
bebês.”



As críticas são conhecidas...

“com tanta criança abandonada ficam preocupando-se com cachorro”;

“quanta creche ou instituição de caridade passando por dificuldades e 

essa gente perdendo tempo com esses bichos”.

“Com tanta criança passando fome ou gente necessitada ficam 
gastando dinheiro com bicho”.



O dilema é antigo...
Eduardo Dusek Rock da Cachorra...1982

Música...3:19

https://www.youtube.com/watch?t=33&v=d7G-yh8mVPc

Eduardo Dusek Rock da Cachorra - YouTube.mp4
https://www.youtube.com/watch?t=33&v=d7G-yh8mVPc


Na época, o cantor queria ajudar a divulgação da lei 6.697/1979...

A história legal da adoção no Brasil nos remete ao início do século 20. O
assunto foi tratado pela primeira vez em 1916, no Código Civil brasileiro.
Depois da iniciativa, seguiram-se a aprovação de três leis (3.133/1957,
4.655/1965 e 6.697/1979) antes da chegada, em 1990, do inovador Estatuto
da Criança e do Adolescente (Lei 8.069), alterado depois pela atual
legislação. O Dia Nacional da Adoção é comemorado em 25 de maio.

http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/adocao/contexto-da-
adocao-no-brasil/historia-das-leis-de-adocao-no-brasil.aspx

http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/adocao/contexto-da-adocao-no-brasil/historia-das-leis-de-adocao-no-brasil.aspx


No dia 25 de maio é comemorado o dia da adoção, 
criado em 1996 no I Encontro Nacional de Associações 

e Grupos de Apoio à Adoção, de crianças.



http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-
brasil/v/conselho-nacional-de-justica-quer-acelerar-processos-
de-adocao-no-brasil/3324253/

Problema, ainda hoje, é mais burocrático que de vontade... BDiaBr...3:30

http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-brasil/v/conselho-nacional-de-justica-quer-acelerar-processos-de-adocao-no-brasil/3324253/
BDiaBr Burocracia adoção.avi


http://globotv.globo.com/rede-
globo/fantastico/t/edicoes/v/familia-que-perdeu-filhos-para-
adocao-ainda-espera-decisao-da-justica/4220099/

Problema de adoções muito rápidas...1:10

http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/t/edicoes/v/familia-que-perdeu-filhos-para-adocao-ainda-espera-decisao-da-justica/4220099/
Fantástico caso muito rápido.avi


http://globotv.globo.com/rede-
globo/fantastico/t/edicoes/v/tudo-e-por-amor-diz-casal-que-
adotou-cinco-criancas-com-deficiencia/4037040/

A adoção de crianças depende mais de questões financeiras...
Nem sempre...
Fant...3:30

http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/t/edicoes/v/tudo-e-por-amor-diz-casal-que-adotou-cinco-criancas-com-deficiencia/4037040/
Fantástico adoção deficientes.avi


http://globotv.globo.com/tv-morena/bom-dia-
ms/v/residencias-de-ms-possuem-mais-cachorros-do-que-
criancas/4242317/

A preferência por animais já é realidade, inclusive em MS...3:47

Música MJ..2:53

Ed.Dusek Música...3:19

http://globotv.globo.com/tv-morena/bom-dia-ms/v/residencias-de-ms-possuem-mais-cachorros-do-que-criancas/4242317/
BomDiaMS cães em MS.avi
C:/Users/Fortunato/Desktop/Bichos estimação/Michael Jackson - Ben (Legendado) - YouTube.mp4
Eduardo Dusek Rock da Cachorra - YouTube.mp4

