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Foto de Dominique Torquato
O veterinário Antônio de Oliveira Lobão mostra seu pastor belga tatuado na orelha

Animais de Piracicaba ganham tatuagem para identificação
Novidade veio da França e inclui ficha cadastral
Tula, da raça pastor belga, é a primeira cadela tatuada de Piracicaba. Seu
dono, o veterinário Antonio de Oliveira Lobão, 57, marcou a parte interna da
orelha do animal com um código de três letras e três números.

Lobão adotou o código por achar que a medida facilita a identificação do animal
em caso de fuga, roubo ou desaparecimento. Feita a tatuagem, o dono do
animal recebe uma ficha de inscrição da Tatoo Dog Central de Animais,
(TDCA), em São Paulo, que atua como central de cadastramento para cães e
gatos.

A novidade foi trazida da França por Maria Cristina Ribeiro, de São Paulo, que
perdeu seu cachorro pelas ruas de Paris. Ao fazer a queixa em uma delegacia,
descobriu que os cães e gatos daquele país são tatuados e controlados há
muitos anos.
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De volta ao Brasil, Maria Cristina decidiu implantar o sistema e abriu a TDCA.
Ela trabalha como agenciadora de clínicas veterinárias que se credenciam à
sua central.

Lobão afirmou que aguarda o equipamento - copiado de um modelo francês para atender a demanda piracicabana. De acordo com ele, a tatuagem é feita
sob efeito de um sedativo ou anestesia. A implantação do código só pode ser
feita a partir dos três meses de idade.

Ao ser matriculado, o dono do animal recebe uma ficha com o código da
inscrição, nome e endereço do proprietário e características do cão ou gato.
Uma cópia da inscrição fica em poder do veterinário, e outra vai para a central
paulistana.
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Independência, 2.603 – tel: (0194) 34-9491 . Piracicaba.

Leia o artigo de Antonio de Oliveira Lobão:
PORQUE ME TORNEI UM HOMEOPATA
http://www.cesaho.com.br/publicacoes/arquivos/artigo_20_cesaho.PDF

Atualmente é Diretor Geral do CESAHO que oferece
Curso de Homeopatia para agrônomos.
Curso de Homeopatia para médicos e
Curso de Homeopatia para veterinários.
http://www.cesaho.com.br/cursos/index.aspx
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