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Cães de Neime recebem prêmios

O servidor aposentado Nelme
Mendes, que trabalhou 31 anos
na Assembléia, tem um hobby -
a cinofi lia ou, para simplficar,
o gosto pelos cães - que está lhe
rendendo bons frutos. E seu o

melhor exemplar de criação
nacional. Em janeiro, esteve nos

EUA com o cocker americano
"Shalon", que foi premiado em

exposições. Nelme integra o
seleto grupo de cinco mil

criadores do País.

Quando teve início o hobby?
Há oito anos, quando minha filha nos

pediu um cachorro. Compramos para ela
um filhote de Husky Siberiano, com 45
dias. Começamos a levá-lo a exposições
e, aos 11 meses, ele ganhou uma com
167 participantes. A partir daí, fomos nos
entusiasmando e hoje temos 26 cães de
oito raças.
É uma atividade cara?

Sim, porque fica difícil vender os fi-
lhotes. Quando o cão é muito bom,
surgem oportunidades de cruzamento.

Com a renda, dá para pagar, por exem-
plo, despesas de viagem com exposições.
O único filhote bem vendido é o
Rottweiler porque as pessoas o querem
como cão de guarda. Um de 45 dias é
vendido por R$ 1 mil a R$ 1,5 mil.
Qual é  segredo de um bom criador?

Tem que tratar os animais com cari-
nho, dar medicamentos necessários e va-
cinas. Mas é uma atividade que vale a
pena. A gente se diverte, curte muito,
faz amigos. E eu sou apaixonado pelos
cães.
Nas exposições, há prêmios em
dinheiro? A atividade é lucrativa?

Não, apenas troféus e diplomas. Meu
canil é um pouco rentável, porque, além
dos meus, há outros cães 'hospedados"
que cobrem as despesas e o pagamento
de funcionários. Meu gasto maior é com
exposição, cerca de R$ 1 mil a R$ 2 mil
por mês.
Como o cão é avaliado em uma
competição?

Ele é examinado de acordo com o
padrão, que varia com a raça. São ob-
servados aspectos como a pelagem, o
andar, os dentes. O cão sem pedigree,
que é uma espécie de carteira de iden-
tidade, não pode participar das exposi-
ções.
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Nelme: "meu gasto maior é com as
exposições"

Qual é seu exemplar preferido?
Gosto de todos. Não tenho prefe-

rência. O rottweiler é o melhor cão de
guarda. Tenho dois em casa, que não
aceitam pessoas estranhas. Mas, se eu
coloco a guia no pescoço deles, sabem
que serão mostrados, então ficam dó-
ceis e agradáveis, já o cocker americano
é dócil, mas dá muito trabalho por causa
da pelagem. Tem que ser escovado to-
dos os dias, tomar banho duas a três
vezes por semana e não pode viver solto
no canil.
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