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PROJETO DE LEI

Disp6e sobre a proibi€ao de comercializacdo de "ossos de
couro  bovino"   em  todo   o  territ6rio  do   Municipio   de
Jacarei.

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE   JACAREI,
USANDO   DAS   ATRIBUICOES   QUE   LHE   SA0
CONFERIDAS   POR   LEI,   FAZ   SABER   QUE   A
CAMARA     MUNlclpAL     APRovou     E     nLE
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 10 Fica proibida a comercializagao de "ossos de couro

bovino" em estabelecimentos comerciais situados no Municipio de Jacarei.

Art. 2° A vedagao prevista nesta lei se aplica ao com6rcio

eletr6njco, eventual e/ou ambulante.

Art. 30 0 descumprimento desta lei implicara em multa no

valor de 2 (dois) VRMs.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicapao,

revogadas as disposic6es em contfario.

Camara Municipal de Jacarei, 20 de maio de 2019.

./apl.,vlT,..£2:/Avly235*
ABNER DE MADUREIRA

Vereador - PR
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CAMARA MUNICIPAL DE JACA
PALACI0 DA LIBERDADE

de Lei - Dis a sabre a ao da comercializa ao do chamado "osso de
nos estabelecimentos locallzados no territ6rio do MunlclDlo de Jacarei

JUSTIFICATIVA

0 presente projeto de lei esfa dedicado a assegurar a proibicao

da  comercializapao  do  denominado  "osso  de  couro  bovino",  que  6  servido  como  especie  de

mordedor para caes de estimapao.

Ocorre que,  conforme vasta literatura anexa,  o osso  de  couro

bovino promove in`ineros maleficios aos caninos, fato que deve ser observado pelo Poder pdblico,

sobretudo a fin de garantir, por meio da vedapao da comercializapao, a necessata protecao ao

animal e ao meio ambiente.

Em sendo assim, peco ao Nobres Pares para que aprovem este

Camara Municipal de Jacarei, 20 de fevereiro de 2019.ftyf-C-
ABNER DE MADUREIRA

Vereador - PR

projeto.
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"OSSOS" DE COURO: FUJA DESSE PETISCO! PODE SER MORTAL!

24 fevereiro, 2016

Fonte: htto://meuoetesl)ecial.com.br/ossos-de-couro-fuia-desse-Detisco-bode-ser-mortal/

SABE   AQUELES   PETISCOS   DE   COURO,   AS   VEZES   QUE   ATE   GANHAMOS   DE
BRINDE  EM  UM  BANHO  OU  TOSA  DOS  NOSSOS  PETS?  POIS  BEM!  NA0  SAO  TAO
INOCENTES  ASSIM!  LEIA  ATE  0  FINAL!  i ASSUSTADOR!

Meu cachorro ten 11  anos. Desde filhote eu dava esses ossos de couro. Os maiores possiveis, uma

vez que era uma distrapfro por horas para ele!  Ate o belo dia, ha uns 2  anos atrds, que ele ficou

sufocado, engasgado e tive que fazer uma manobra de ressuscitapfro nele!  Consegui puxar o osso

quase que inteiro da boca dele, obstruindo finnge/es6fago. Aquela porcaria fica mole com a saliva

e vira urn macarrfro gigante que nao se rompe com facilidade! Com o susto, procurei na internet e

vi diversos relatos parecidos com o meu. E muito comun e eu nfro sabia! Por que sao vendidos em

qualquer lugar e sao tao populares assim?

Como o objetivo do Meu Pet Especial 6 disseminar informap5es no mundo pet, acho absolutamente

necessino fazer essa mat6ria. Assim como eu comprava varios ossos desses por mss, muita gente

faz! Sfro baratos, estao em todas as pets e clinicas, eles adoram e sao uma distrapao para quem tern

peso na consciencia de deixa-los sozinhos em casa tanto tempo. Contudo, esses inofensivos ossos

nfro ten NADA de inofensivos! E NINGUEM NOS FALA ISSO ! ! ! ! !
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mos estabelecimentos localizados rro terrlt6rlo do MuniciDio ds Jacarei                                  FFTde lo

Vamos por parte. . . Antes de falarmos dos riscos desse alimento, vamos falar sobre ele propriamente

dito.  Acha que o "osso" e feito de  osso  ou carne??? Engana-se!!!!  Muitos consumidores acham

realmente que aqueles tubinhos com sabor carne seja algum subproduto de frigoriferos. Naaaao.

Os "ossos" sfo feitos de couro. Subproduto da inddstria do couro. Couro de roupa, sabe? A produgao

do osso de couro comeca com a separapao da pele do boi em canadas. A parte de cima e geralmente

pigmentada e vai viral couro de roupa, bolsa, sapatos, enquanto que a porcao intema, no seu estado

brute, cru, e destinada a prodapao dos ossos de couro.

Mas eles sfro tao bonitinhos em palitinhos ou em formato de ossos de verdade. Como o fazem? E de

assustar!

S!
• ~,  i , 4

1°  PASSO:  Normalmente,  peles  de  bovinos  sao  enviadas  dos  abatedouros  aos  curtumes para o

processamento  da materia-prima.  Essas peles  sao  tratadas  com  urn banho  quimico que  ajuda  a

preservar o produto e evitar que apodrega durante o transporte.

No curtume, as peles  sao mergulhadas e tratadas com lixivia e serragem de madeira ou  uma

mistura t6xica de su]r]to de s6dio. 0 processo ajuda a remover pelos e a gordura que podem estar

aderidos ao couro. Depois, o couro e novamente tratado com qufmicos que ajudam a "infla-lo",

facilitando o processo de separagao da pele em camadas.

A parte  extema do  couro  e  destinada a inddstria de  revestimento  para bancos  de carro,  roupas,

sapatos, bolsas etc.  E a parte de dentro vai virar osso  de  couro  (e outras  coisas,  como  gelatina,

cosmeticos e ate cola).
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Nos Estados Unidos ha estudos mostrando que parte do couro utilizado nem mesmo 6 de boi! Pode

ser inclusive de outros cachorros da Tailandia! Assustadooooor!

2o  PASSO:  A parte intema do  couro  6  lavada e  flea branca com uma solu¢ao  de  per6xido  de

hidrogenio  (agua  oxigenada)  e/ou  alvejante,  que tambem  ajudaln  a remover o  cheiro  de pele

apodrecida. (Pesquisas mostram que outras substancias quimicas podem ser usadas para ajudar

no branqueamento caso o alvejante nao seja forte o bastante).

Por isso que muitos cachorros tern diarreia quando comem esse "alimento", o meu cao por exemplo.

Eles estao comendo agua sanifaria! ! !

3o PASSO:  Agora e outra de tomar o  couro  alvejado  apetitoso!  Couros podem  ser tingidos de

qualquer cor com auxilio de corantes e flavorizantes (frequentemente artificiais), como di6xido de

titanio (que intensifica a "brancura").

De acordo com a avaliapao quimica de alguns ossos, esses produtos podem conter uma combina¢ao

t6rica  dos  carcin6genos (substincias  que  podem  causar  cancer). Mas  identificar  os  efeitos  da

exposicao quimica a esses elementos e praticamente impossivel, por ser uma questfro de intoxicapao

em doses baixas, a longo prazo.

4o PASSO: Agora que o couro foi tingido, e hora do processo final: faze-lo durar para sempre! Ja

que o  FDA  (o  6rgao  govemamental  Food and Dug Administration, responsavel por alimentos e

finacos nos EUA) nao considera esses petiscos como sendo alimento, os fabricantes de tiras de

couros  ficam  livres para aplicarem o  que  acharem melhor aos produtos. Qualquer tipo  de cola

pode ser utilizado para que essas belezinhas nfro desmanchem.

Pesquisas em laborat6rios evidenciaram presenca de residuos de chumbo, ars6nico, mercdrio,

folmol e outras substfrocias t6xicas em ossos de couro.
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CAMARA MUNICIPAL DE JAC
PALACIO I)A LIBERDADE

de Lei - Die 6e sabre a ao da comereializa ao do chamado "osso de
nos osfabeleeimentos localizados no teri'it6rio do MuniciDio de Jacarei
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Ate aqui voce pode pensar: assustador, mas hoje em dia tudo causa cancer, nao de para fugir. Entao

continue a ler ....

Finalmente, 6 chegada a hora de embalar e trabalhar o marketing. Nos rdtulos canadeuses e norte-

americanos os consumidores podem ler os seguintes avisos, em letra bern miudinha: ``se seu cao

engolir grandes peda€os do couro, pode hover obstru€ao do es6fago ou outras partes do trato

digest6rio. As vezes, cirurgia abdominal e necessaria para remover o objeto do est6mago ou

do intestino. Se nao puder ser resolvida, a obstru¢ao pode levar ao 6bito." Lindo, nao? E no

Brasil???? NADA! ! ! !

Esse 6 o grande problema dos ossos e palitos de couro: eles podem causar engasgo, sufocamento,

obstnxpfro e morte!  Ha vatos relatos res midias sociais de caes de morreram assim. 0 meu quase

morreu por isso!  Sobreviveu a chumbindo, 4 hernias, infec9ao  sistemica. . .  e ia morrer por uma

besteira dessas????? ! ! ! ! ! !

Com a saliva, o osso fica com consistencia mole e gelatinosa, podendo  ser engolido por inteiro,

causando sufocamento e obstrugao.

Entao, retire completamente esses "petiscos" da alimentapao do seu pet! Agora pense se alguma vez

seu cachorro nao apresentou algum desses sintomas depois de comer urn osso desses.
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ATENCAO AOS SINAIS DE CONTAMINACAO BACTERIANA, IRRITACAO GASTRICA, OU UM

BLOQUEIO. CONTATE 0 SEU VETERINARIO SE 0 SEU CAO TEM SINAIS, TAIS COMO:

ENGASGOS

REGURGITACAO

DEGLUTICAO REPETITIVA

V6MIToS

DIARREIA, COM OU SEM SANGUE

FEBRE

FALTA DE ENERGIA

SINAIS DE DOR E DESCONFORTO

RECUSA A COMER OU PERDA DE PESO.

VEJA UM RELATO MUITO TRISTE DOS TUTORES DO WICKET. MAIS UMA VITIMA
DESSES  .'OSSOS"  INOFENSIVOS.

"Eu sei  que 6 perigoso, como qualquer objeto  que eles coloquem na boca. . .mas  se eu soubesse

destas mortes causadas por estes ossos, eujamais compraria. . . Eu nunca deixava ele sozinho roendo
o osso, que estava novo, e o tempo que este osso leva para comecar a soltar as tiras, demora urn
pouco, mas com este, foi diferente.

Ele estava na sala com o meu marido, foi ben rapido que aconteceu. . . eu estava no quarto, o meu
marido falou. . .olha o Wicket que esth querendo vomitar, fui correndo, e o cachorro veio andando
a meu  encontro,  com insia,  peguei  ele  pelas  costas,  apertei  o  abdomen  dele para vomitar...ele
vomitou uma gosma e ficou normal, nao parecia sufocado, depois de segundos vomitou urn volume
hem maior da gosma e sossegou, poiem ficou sem apetite e nao queria comer nada, foi uma situapao
bern tranquila,  mas  eu  nao  sabia,  e  nem  imaginava,  que  ele  tinha engolido  o  n6  inteiro.  Se  eu
soubesse, eu teria levado urgente a emergencia e talvez tivesse tempo de salva-lo.

Na  manha  seguinte  levei  ao  veterinario,  o  Wicket  estava  aparentemente  ben,  ele  chegou  ao
consultorio, balangando  o rabinho  e nao tinha sintomas  que  estivesse  sufocado.  Fiquei  aliviada,
tomou a medicapao injetavel, e eu teria que retomar mais tarde, para repetir a medicapao. Eu estava
muito preocupada, porque ele nao melhorava, com o tratamento que durante 24 horas, foram tres
aplicac6es  de  injec6es  intercaladas  para o  est6mago  e  o  figado,  pois  o  veterinario,  disse  que  o
cachorro fica enjoado, depois que engole este tipo de osso e que pesa no estomago, dificultando a
digestao. Vendo que nao comia, eu levei ao hospital, fizeram uma ultrassonografia, nfo localizaram
nada no est6mago e nem no intestino.
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Fizerain urn Raio X do peito, nao ficou claro que o osso estava la, havia uma leve suspeita, pois
esse osso nao aparece no Raio X, repetiraln o exame para tentar vcr melhor. . .continuava a divida,
tentaram passar uma sonda para vcr se ela passava e nao passou, teve que ir para a cirurgia e depois
de dois dias ele faleceu, em plena noite de Natal.

Data esta que se comemora o nascimento de Jesus, e para mim ficou marcada com a morte do meu
Wicket.

FICA  UM  ALERTA:  SE  0  CACHORRO  SE  ENGASGAR COM ALGO,  MESMO  QUE ELE
VOMITE  E  PARECA  ESTAR  NORMAL,   ELE   SE  RECUSA  A   COMER,   PROCURE   0
SOCORRO  IMEDIATAMENTE,  FACA  EXAMES  DE  RAIO  X  E  ULTRASSONOGRAFIA,
POIS 0 PROBLEMA PODE SER MAIOR QUE A GENTE IMAGINA, E NESTE CASO CADA
SEGUNDO i MUITO IMPORTANTE. . .e voce nao vai chorar lagrimas de sangue como as minhas
neste momento, e nao sentird uma saudade que d6i na alma.

Wicket como era lindo e saudavel
Meu cachorro dormia no meio do casal, na nossa cama, era lindo, saudavel, eu cuidava muito bern
dele, eu era e sou meio neur6tica com relapao aos cuidados com meus fi]hos pets.

Lamento eu nao estar perto para poder evitar este acidente. . .Meu cachorro foi assassinado por urn
maldito osso, que infelizmente esta a venda no com6rcio, e quem fabrica, nao quer saber se o "osso"
fari o bern ou o mal do animal, e sin, em ganhar dinheiro, mesmo que para isso, muitos animais
morreram e morrerao, se os seus donos continuarem comprando, na inocencia que estfo fazendo urn
agrado a eles, pois os peludos adoram roer este maldito produto, cuja propaganda: e para linpar os
dentes  e  tirar o  stress  do  animal  (como  eu pensava) e  imaginava que  eu estala perto  se algo
acontecesse e infelizmente aconteceu. . . mas, eu nao estavajunto dele neste hagico momento.

Lembrando  que  antes  do  meu  caso,  eu  nunca  fiquei  sabendo  de  acidente  com  este  osso,  nem
imaginava que muitos animais ja morreram por causa desta porcaria mortal. Infelizmente no meu
caso e tarde demais. . .
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Ele faleceu em plena noite de Natal. . .Eu estava com minha familia, jantando, e ao mesmo tempo,
pedindo a Deus que salvasse o meu cachorro, que estava lutando pela vida no hospital. Mas Deus
nao me ouviu. . .

0 Wicket era urn ser tao especial, que Deus quis leva-lo, para ficar junto a ele, na noite de Natal.
No momento em que n6s faziamos urn brinde a sadde do Wicket, o telefone tocou, e eu fiquei gelada
e pensei...Meu Deus!  Era do  hospital  me  informando  que minutos  antes, ele teve  duas  paradas
cardiacas e nao resistiu. . .

Ele sofreu muito antes e ap6s a cirurgia, antes porque o osso estava entalado na saida do es6fago e
depois  porque  fizeram  urn  corte  enome  em  cada  lateral  do  t6rax.  Abriram  de  urn  lado  e  nao
conseguiram tirar o  osso,  e tiveram que  abrir o  outro lado,  com sucesso.  Estava com o es6fago
perfurado e necrosado, pelo tempo que o osso ficou preso na salda do mesmo.

Espero que a morte do meu ursinho WICKET, possa salvar muitas vidas e sirva de alerta a todos
que ten os filhos Pet. . . para que voces nao chorem, e nao sintam esta saudade doida, pois querendo
fazer urn agrado, dei este maldito osso ao Wicket e ele se tomou mais uma vitima deste produto
assassino, cuja venda 6 liberada." escreveu Silvia Regina para urn si±g. 0 mesmo caso foi relatado
no facebook, solicitando a maxima divulgapao (o que estamos fazendo).
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NAO  COMPRE  ESSES  PETISCOS  PARA  SEUS  PETS!  OPTE  POR  OSSOS  EIE  VERDADE  Ou

VECETAIS. Os meus, por exemplo, adoram cenoura!

JUNTOS SOMOS MAIS FOHTES! I

ABNER DE MADUREIRA

VEREADOR
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