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Luxo para cães e gatos
Se em 2012 houvesse uma arca de Noé, os bichanos estariam em uma embarcação de nível de um
transatlântico de cruzeiro; dormindo em cabines
com ar condicionado e os felinos escolhendo o seu
requintado cardápio que incluiria até sushi.
Pois bem, não será preciso esperar uma “nova
Arca de Noé”. Essa embarcação ainda não existe,
porém, há muitos hotéis de altíssimo nível para
os animais.
Um hotel de luxo localizado em Los Angeles
acomoda seus “hóspedes” em quartos climatizados, proporcionando-lhes exercícios terapêuticos
e aulas de natação, sendo que os “alunos” menos
experientes recebem coletes salva vidas, entre
outras mordomias. Os felinos, por exemplo, possuem em suas suítes, TV’s de LCD que incluem em
suas programações vídeos de pássaros e peixes.
Já o cliente canino pode escolher o seu bife, se deseja bem ou mal passado. Contam também com

salões de belezas, massagens e pedicure para que
possam colorir suas unhas.
A diária do hotel varia de 45 a 100 dólares, incluindo apenas uma refeição matutina e não está
incluso nesse valor os demais serviços oferecidos.

Vida de cachorro, já não é mais

O requinte de comodidades para cachorros é de causar inveja aos seres
humanos. Proprietários de cães gastam muitas vezes milhões de dólares para
construir réplicas de suas mansões para seus graciosos “pets”. Na Filadélfia, o
arquiteto Brian Pickard projetou uma casa de vidros para o bulldog inglês de
seu vizinho. O projeto certamente movimentou centenas de dólares.
Um beagle, em Denver (EUA) ganhou uma casa no estilo colonial, no jardim da mansão de seus proprietários. As fotos reproduzem perfeitamente
o que o texto expressa, e faz pensar quanta criança não tem onde dormir.

O climax de luxúria canina
Não se vá pensar que esta nota representa um
desprezo pela proteção aos animais, mas não podemos silenciar diante de uma iniciativa como esta de
construir um hotel de alta categoria, com massagens,
aulas de natação e outros recursos milionários.
Visto por outro prisma, essa luxuria canina é
de certa forma um ataque, uma agressão aos seres humanos carentes e famintos; é um desinteresse pela criança abandonada, que contemplada
apenas com uma mínima porcentagem dos dispêndios destinados aos cães poderiam, em parte,
desfrutar de uma melhor acolhida.

Sorvete só para cachorro
¨A vida de cachorro, hoje, tem outro sentido¨
Para ajudar a refrescar os dias quentes do
verão europeu, uma pet shop em Roma (Itália)
oferece aos seus clientes, cães, sorvete.
Os inventores, italianos, ainda tiveram o cuidado de fazer um gelato sem produtos lácteos
prejudiciais aos animais.

