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Instinto gera
a violência
Segundo veterinário, comportamento agressivo dos cães é
motivado por defesa automática do território e de proteção
CLUBE DO PITBULL
Em 2009 foi criado o Clube do Pitbull em Sorocaba, que reúne os
amantes da raça, com o objetivo de acabar com a falta de
informação sobre a raça. Para os integrantes, o cão é como outro
qualquer, só se diferencia pela força e modo de como é criado
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Mais que proteger o dono,
Dalas defendeu seu território. Essa é a opinião do veterinário Tiago José Gasparini, da
FAS (Fundação Alexandra Schlumberger). O especialista esclarece que todo animal tem
instinto de defesa e, com esse
sentimento, adota uma pessoa
da casa como se fosse proprietário dele. “Quando essa pessoa
é ameaçada, esse cão tende a
ter comportamento agressivo.
É natural”, diz Tiago. Em episódios de invasão de território,
como foi a atitude do pitbull
com Dalas, a motivação da
agressão é diferente. “Além da
defesa da mulher grávida, sua
dona, Dalas defendeu o ambiente. Quando entra um estranho na residência, a tendência
desses cães de guarda, como o
doberban, é defender o território. Mais que defender Lia, ela
quis preservar o habitat dela”,
afirma o veterinário.
Para donas de animais que
estão grávidas, como Lia Damágio, Tiago recomenda a “interrupção temporária do afeto”.
“Três meses antes de dar a luz, a

Tiago José Gasparini recomenda coleira e guia a todos os animais

mulher deveria desprezar o
animal, inclusive tirando-o de
dentro de casa. Quando ela entrar na casa com o filho pela
primeira vez, volta a dar carinho, com mimos. Com isso, o
animal associará a criança à
uma coisa boa. O cachorro passa a protegê-lo também. Como
um segundo dono”.

Apesar de Dalas ser considerada uma cachorra de guarda e
agressiva, ela é definida como
dócil pelos donos Valdecir de
Oliveira e Lia Damágio.
Mesmo assim, o veterinário
recomenda a guia. “Os pequenos, quando provocam os
grandes, também geram confusão e violência”.
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Ataque deixa marcas
para sempre
Em 2009, um pitbull
marcou para sempre a vida
da dona de casa Rosane de
Fátima Campos, 40 anos.
Ela teve a perna esquerda
amputada após um ataque
do seu próprio cachorro,
dentro da casa onde mora
em Salto de Pirapora. O
animal, já adulto (2 anos),
foi presente de uma
conhecida e estava com
Rosane haviam apenas
três dias.

OUTROS CASOS
12.dez.2009
Marina Conceição dos Santos
passeava com seu poodle no
Centro de Sorocaba, quando
foi atacada. O pitbull feriu a
mulher e matou o poodle.

21.jul.2010
Um pitbull atacou um menino
de 8 anos no bairro Jardim
Maria Eugênia, zona norte.
Ele teve ferimentos no rosto.

3.abr.2011
Duas crianças, uma de 10 e 7
anos, foram atacadas por um
pitbull e sofreram ferimentos
graves no Jardim Vera Cruz. o
cão só parou quando foi
contido pela dona.

