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Oiiii!  Eu sou o Tikito. 
Sou um cachorro sem raça definida, 

mas todos me conhecem como “vira-lata”. 
Sou forte e bonitão, como vocês podem ver. 
Mas nem sempre fui assim, só estou fortão 
desse jeito porque uma protetora de animais 

me resgatou da rua. Vou contar minha 
breve história pra vocês.
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Nasci na rua. Não me lembro muito bem de minha mãe e nem 
de meus irmãos. Só sei que ela foi abandonada por sua  família 
humana, que se mudou para outra cidade e não a levou. Minha 
mãe ficou muito triste, mas conseguiu sobreviver catando lixo. 

 Depois de uns meses nas ruas, ela ficou prenha
 e aí eu nasci, junto com mais uns irmãos. 

Ela sempre nos protegia e defendia, 
mas como acontece com todo mundo, 

cada um tomou um rumo diferente.
Não me lembro muito bem.
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Só me lembro que um certo dia, minha
 barriga estava roncando de fome e senti um 
cheiro gostoso de comida. Fui seguindo o cheiro 

e de repente fui atropelado por uma 
motocicleta. A pessoa não me socorreu.
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Mas veio uma senhora muito gentil e me ajudou.
 Ela me levou a um médico veterinário — aquele que cuida de todos 

os animais — e depois de tomar umas
 furadas... snif, snif, au, au!! 

— ela me levou para sua casa e cuidou de mim com muito carinho.
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Após alguns dias estava ótimo, brincando e pulando com meus  
amigos cães e gatos, na minha nova casa. Fiquei muito feliz em 
ter um lar, com comida, água, carinho e muitos amigos. Minha
 mãe humana tem um bom coração. Pena que meus irmãos e 

minha mãe não tiveram a mesma sorte.
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Outro dia me levaram ao veterinário de novo. Estava tremendo de 
medo de levar mais furadas.  Não entendi nada, já que eu não
 estava doente! Ouvi minha mãe humana dizer que eu iria ser 

operado para não fazer mais filhotinhos. Não sabia o que 
era isso. Só sei que levei uma picada e acordei uma 

hora depois, com um pouquinho de dor.
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Aí ouvi o veterinário explicar para minha mãe humana que eu já 
estava operado e que se todo mundo fizesse isso, não existiria 

tanto animal abandonado na rua. Disse também que logo haveria 
castração gratuita num tal de Centro de Zoonoses, que depois

 descobri ser um Órgão que faz controle de doenças infecciosas
 de animais e também promove campanhas de castração para

 evitar o aumento populacional de cães e gatos nas ruas.
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Quando cheguei em casa, fui correndo contar para os meus amigos 
o que tinha acontecido comigo. O tio Thor, um cão bem velhinho, 

me falou que todos os animais da casa foram operados, vermifugados 
e vacinados. Explicou que vacina evita doenças graves e vermífugo

 é um medicamento que controla vermes, umas “lombrigas” 
que ficam em nossa barriga. Como podem ver, 

estamos sempre precisando de cuidados.
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