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Adestrados

Jaime Spitzcovsky escreve na próxima edição

BICHOS por Sílvia Corrêa
correa-silvia@uol.com.br

Escrevo habitualmente diante
da televisão. E, no último domingo
(17), sons e ideias se confundiram.
“Deputado Pompeo de Mattos...
Deputado Pompeo de Mattos.
Deputado Pompeo de Mattos não
está presente.”

Costumava ser assim meu café da
manhã: sem ninguém. Afinal, quem
quer sair da cama às 5h30? Em agra-
decimento pela companhia, passei a
dar um pedacinho de torrada a quem
fizesse o monumental esforço.

A vira-lata Protegilda puxou a
fila. E, hoje, menos de um mês de-
pois, tomo café cercada de quatro
das minhas meninas. Dizem que to-
do animal é adestrável. Até o mais
estúpido e agressivo deles. Mas al-
guns casos são muito difíceis...

“Deputado Jair Bolsonaro, como
vota? Contra o comunismo... Pela
memória do coronel Carlos Alberto
Brilhante Ustra... Meu voto é sim.”

Na TV, o deputado do PSC do Rio
dedica seu voto ao coronel condena-
do por comandar sequestros e tortu-
ras durante o regime militar.

No animal, os segredos são a re-
petição do comando e, principal-
mente, o reforço positivo. Ele cum-
pre a tarefa. E espera algo em troca.

“Deputado Paulo Maluf: presi-
dente, meu voto é sim.”

A recompensa deve ser oferecida
imediatamente, para que o animal
a associe com sua resposta correta.

“Deputado Eduardo Cunha: sim.”
Nunca ofereça recompensa antes

de completar o comando e evite mos-
trá-la até que a ação seja executada,
sob risco de mudar de ideia. “Depu-
tado Alfredo Nascimento: sim.”

Nas primeiras sessões, você pre-
cisará encher o bolso de petiscos.
Mas, com o tempo, verá que o ani-
mal segue comandos verbais pronta-
mente, pois sabe que receberá, em
algum momento, deliciosa recom-
pensa. “Deputado Vicentinho: não.
Deputado Vicentinho, PT, vota não.”

Para algumas espécies, o silên-
cio é fundamental. É o caso do ades-
tramento de cavalos, que se assus-
tam com qualquer barulho. Outros,
no entanto, ainda que a plateia seja
ruidosa, cumprem à perfeição a tare-
fa. É o caso dos que se apresentam
em circos. “Deputado Tiririca, do PR
de São Paulo, vota sim.”

Independentemente da espécie,
vale a máxima do reforço positivo:
todos esperam uma recompensa.

JOGOS E ESPORTES ◀
iFlY SÃo PaUlo
Novidade na zona oeste, o simulador de
queda livre permite que qualquer um aci-
ma de 3 anos tenha a sensação de um sal-
to de paraquedas. O pacote básico, com
dois voos de um minuto e meio cada um,
inclui manobras, caso do “high fly”, que
tornam a atividade mais emocionante.
Av. das Nações Unidas, 6.873, Pinheiros, tel. 3031-0491. Seg. a
dom.: 10h às 22h. 3 anos. Preço: R$ 249 (2 voos de um minuto e
meio cada um). CC: todos. Estac. grátis. adw

ESPECIAL ◀
17ª EDiÇÃo Do BaZar ÓGENTE
Junto com o bazar Ógente Kids, o even-
to reúne mais de 90 expositores que ofe-
recem produtos artesanais, entre itens de
decoração, acessórios, roupas, calçados e
brinquedos. Bleh Kids, Clarilari, Ju Padi-
lha, Kaloré Arte&Design e Kubo são algu-
mas das marcas confirmadas.
Complexo Aché Cultural .� R. dos Coropés, 88, Pinheiros, tel.
2245-1900. Sáb.: 10h às 19h. Livre. Valet (R$ 18 a 1ª h). GRÁ-
TIS adi

CliCK a PÉ
Amadores e profissionais podem partici-
par do encontro fotográfico neste domin-
go (24). Nesta edição, eles exploram o
centro da cidade em trajeto que inclui o
largo do Arouche e o Copan. No trajeto, os
participantes recebem dicas da fotógrafa
Mariana Orsi para aperfeiçoar os cliques.
Pça.� da República.� Pça. da República, s/nº, República, s/tel.
Dom.: 10h às 13h. Livre. É necessário fazer inscrição p/ projeto-
clickape.com.br. GRÁTIS

CUrSo EaTalY
Nesta quarta (27), a chef Morena Leite
(do restaurante Capim Santo) ensina dife-
rentes receitas que podem ser feitas com
tapioca, um ingrediente em alta. Partici-
pantes aprendem, por exemplo, a prepa-
rar churros de tapioca com doce de leite e
aligot de tapioca com carne seca.
Centro Gastronômico Eataly.� Av. Pres. Juscelino Kubitschek,
1.489, Vila Nova Conceição, tel. 3279-3300. 18 pessoas. Qua.:
19h30. 120 min. Livre. Ingr.: R$ 160. Informações p/ cursos@ea-
taly.com.br ou foodpass.com.br. CC: AE, Au, D, E, M e V. T: A, Gv,
P, So, Te e Vr. Estac. (R$ 10 p/ 2 h). adyw

MErCaDo MaNUal
Mais de 70 expositores apresentam seus
produtos autorais, que abrangem moda,
papelaria, artes plásticas e bem-estar, no
Museu da Casa Brasileira. A programação
inclui também shows, atrações infantis e
oficinas de crochê e estamparia.
Museu da Casa Brasileira.� Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jardim
Paulistano, tel. 3032-3727. Sex. e sáb.: 10h às 20h. Livre. Estac.
(R$ 14 e R$ 23). GRÁTIS dvif
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