Prefácio da Edição Online
Olá!
Meu nome é Sylvia Angélico, proveniente de São Paulo, Brasil. Sou jornalista formada
em 2005 e estudante de Medicina Veterinária. Estudando Nutrição na faculdade, percebi
o quanto nossa visão de alimentação dos pets está deturpada, equivocada e pautada por
interesses comerciais. Até então, eu era mais uma defensora ferrenha da nutrição
exclusivamente com rações industrializadas.
Esses “pilares” mudaram drasticamente quando fui apresentada aos ingredientes das
rações industrializadas: carnes impróprias para consumo humano, grãos contaminados,
suplementos sintéticos de origens duvidosas, aditivos que nada fazem pela saúde dos
animais a não ser entupi-los de substâncias tóxicas e garantir maior tempo de prateleira
para os produtos.
Não é à toa que nossos cães e gatos estão adoecendo mais. Afecções pouco encontradas
há 20, 30 anos, são ocorrências muito comuns nos consultórios e clínicas de hoje. E o
que é pior: animais cada vez mais jovens são acometidos. Que proprietário de cão ou
gato pode dizer hoje que seu animal não apresenta problemas de pele ou acúmulo de
tártaro (“cálculo dentário”)? E quantos pets são obrigados a conviver com terríveis
doenças crônicas, como insuficiência renal, males cardíacos e obesidade?
A solução para esses problemas é bastante simples. Tão simples, na verdade, que você
pode custar a aceitá-la logo de cara. A receita está nos modelos propostos pela própria
Natureza! Há milhares de anos, carnívoros selvagens caçam e se alimentam das
carcaças de suas presas, ou seja, de ossos e carnes cruas. Atento aos segredos naturais, o
cirurgião veterinário australiano Tom Lonsdale, escreveu dois livros imperdíveis: “ Raw
Meaty Bones Promote Health” e “ Work Wonders: Feed your dog raw meaty bones”
(ambos inéditos no Brasil).
Esse último livro você encontra aqui no site, na íntegra, traduzido para o português.
Fique à vontade para imprimi-lo, copiá-lo, discutir com amigos, familiares, vizinhos e,
principalmente, com o veterinário do seu animal. É muito provável que ele desconheça
ou mesmo desaprove esse tipo de alimentação. É normal. Talvez caiba a você,
proprietário interessado e engajado, educar esse profissional. Se a alimentação crua é o
seu objetivo, mostre a ele os textos desse site; adquira, se possível, uma cópia do livro
“ Raw Meaty Bones Promote Health” – mais detalhado e completo, e enfatize os muitos
anos de experiência e sucesso do Dr. Tom Lonsdale na prevenção e cura de doenças por
meio da dieta natural.
Somos milhares de adeptos no mundo todo, principalmente em países da Oceania,
Europa, e no Canadá e Estados Unidos. E a melhor notícia vem agora: você vai
perceber, através dos textos nesse site, como é fácil e econômico mudar. Seus cães,
gatos ou ferrets, então, vão adorar! Meus três cães e dois gatos, desde que começaram a
comer ossos carnudos crus, exibiram redução ou desaparecimento de quadros de
coceira, mau hálito e de queda de pêlos – e olha que eles eram alimentados com
supostas rações Super Premium. Estão esbanjando energia e vitalidade!

Fica aqui o meu agradecimento ao Dr. Tom Lonsdale por resgatar diretamente da
Natureza essas verdades corajosas e de compartilhá-las em seus livros e neste site.
Sinto-me privilegiada pela oportunidade de traduzir esse belíssimo material e, de
alguma forma, fazer parte dessa corrente de saúde e bem-estar. Os cães e gatos
brasileiros e portugueses certamente merecem!
Sylvia Angélico – sylvia_2708@hotmail.com

