
maravilhoso. E olha que eu
sou cabeça dura! Luto muito
para resolver todos os problemas.
Mas, nessa trajetória, eu não
consegui solucionar o
comportamento de alguns
animais, pelo menos não naquele
tempo que eu tinha. Um desses
casos foi no Missão Pet, para a
National Geographic. E era com
um labrador... Pensei logo que ia
ser moleza, mas o Baruk era um
cão agressivo. Mesmo com
toda dedicação, o cachorro
ainda estava muito perigoso
para qualquer pessoa adotar.
Tentei uma coisa, tentei
outra, e não consegui. No final
do programa, daquele episódio,
admiti o fracasso.

Mas ficou por isso mesmo?
Não queria desistir do caso.
Aí, na segunda temporada
do programa, eu pedi para a
National Geographic que me
deixasse tentar mais uma vez
com o mesmo cachorro.
Não me conformava: em mais
de 50 casos, eu não estava
conseguindo justamente com um
labrador. E era uma história
emocionante, porque aquele
cão tinha sido resgatado da rua,
sofrido muito. Mas, na segunda
vez, também não deu certo.
No final das contas, acabei
adotando o Baruk e ele viveu
comigo um tempão. Morreu no
ano passado, viveu superbem.
Mas demorou muito tempo
para ele ficar educado, um
tempo que o programa de
televisão não permitia. Realmente,
foi um caso muito difícil.

Você deve ter muitas histórias de
superação com os animais...
Muitas. Um outro caso difícil
foi com os elefantes do zoológico de
Itatiba, no interior de São Paulo.
Era preciso ensiná-los a abrir a
torneira para que tomassem
banho e tivessem mais
uma coisa gostosa para fazer
naquele recinto. O problema
era que, quando a água começava
a cair, eles ficavam muito
assustados. Conseguimos,
mas só depois de muito tempo.
Há muitos outros casos.
Tive que ensinar, por exemplo, um
morcego a voar. Foi muito difícil!

FILHOS Quais são os animais
que você tem em casa?
A cadelinha Estopinha, o cãozinho
Barthô e a gatinha Miah.

A Estopinha é a mais famosa,
aliás é a cadelinha mais conhecida
do Brasil. Como ela surgiu
na sua vida?
Convivi com uma outra cadelinha
desde filhote, que achei na rua, a
Sofia. Aí depois veio a Estopinha.
Dessa vez, eu queria um animal que
não fosse filhote. Pensei:
"Vou pegar uma bem vira-latinha
para inspirar as pessoas a
adotarem cães adultos”.
Procurei uma cadelinha meio
problema, que já tivesse
tido abandono, histórico de
comportamento ruim, para
mostrar que todo mundo pode
ter uma segunda chance, pode
ser muito legal. A Estopinha foi
uma escolha bem consciente.
Já imaginava que ela ia ficar
conhecida – mas não tanto. Ela é
uma companheirona, ao mesmo
tempo é bagunceira e sabe se
comportar em todas as situações.
Então, acabou sendo uma
escolha muito feliz.

Como é lidar com um filho tão
famoso nas redes sociais?
Ela tem até autobiografia.
Foi ela mesmo que escreveu
(risos). A Estopinha foi ficando
muito famosa pela espontaneidade,
pelo temperamento dela.
Ela é engraçada, feliz, apronta,
sempre faz algumas coisas
inesperadas. E aí, esse sucesso
acabou sendo uma combinação
da sua história de superação
e do seu temperamento.
Uma das características dela
é que me desafia sempre – mesmo
o pai sendo um educador de cães –,

faz muita bagunça,
me deixa até sem graça
porque apronta coisa que
a gente nem estava esperando.
Bem vira-lata e muito
amada. Aliás, o bicho não precisa
ser de raça para ser amado.

O que você acha de pessoas que
veem os bichos de estimação
como filhos?
Esse é um novo jeito de os
cachorros conviverem com
a gente. Mas ainda existem
muitas pessoas que julgam,
achando que ter um convívio
muito próximo é uma
espécie de problema. A gente
mostra com uma certa
naturalidade no dia a dia que
dá para fazer isso numa
boa e ter o cachorro feliz.

Como é o seu dia a dia com
os animais?
A Estopinha está há sete anos
conosco. Depois veio o Barthô.
Ele não foi nada planejado,
de novo. Era um atemporário
em casa, aí nos conquistou e
acabamos ficando com ele.
Eu fui ajudar uma família a
escolher um cachorro para
adotar. Aí o responsável pelo
abrigo falou: "Se você for adotar
essa cadelinha que escolheu,
vai ter que levar o Barthô, que
causa muita confusão aqui”.
E eu pensei: levo, educo e
vou achar um dono para ele.
Mas o Barthô é muito bagunceiro
e foi devolvido. No final,
decidimos ficar com ele.

Eles são mesmo cativantes...
Quando você traz um animal
para um convívio próximo,
ele nos conquista. Muita gente
não entende essa relação
porque simplesmente
não dá a oportunidade para
o cão cativar. Não tratar o
cachorro como um filho só é
possível se ele vive no quintal,
no canil... A partir do momento
em que vai para dentro de
casa, o bicho tem uma habilidade
tremenda de nos conquistar.

“Quando trazemos
um animal para
um convívio
mais próximo,
ele nos conquista”

“Lembre-se: adotar é uma
responsabilidade muito grande”

� Entrevista
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