
Será uma Rottweiler ou uma Pit Bull? 

 

 

Era o ano de 1996. Eu trabalhava na Agência de Rendas de 

Paranaguá. Eis que eu tinha que notificar um certo contribuinte na 

pessoa de seu contador, cujo escritório ficava ali de frente para a 

Praça Fernando Amaro, aquela do coreto, toda sombreada por 

árvores frondosas, bem no centro da cidade. 

Perguntei ao Jairo da agência onde ficava exatamente tal 

endereço, pois eu havia chegado recentemente de Umuarama e 

conhecia pouco do lugar. Peguei o veículo da Receita e seguindo as 

indicações do colega, encontrei o local sem dificuldades. 

Na recepção, fui atendido por uma moça que estava 

entretida em meio a uma papelada medonha sobre a mesa. 

Apresentei-me e disse-lhe que queria falar com o tal contador. Ela 

pediu-me para aguardar um instante, pegou o telefone, digitou 

alguns números, aguardou, até que alguém atendeu e a moça: 

- Oh pai,tem um rapaz da Receita Estadual aqui. Quer falar 

com o senhor. 

Ela ouviu a resposta do contador, virou-se para mim e 

perguntou: 

- O que seria? 

- É uma notificação para a empresa X. 

A moça voltou ao telefone: 

- Pai, é uma notificação que o senhor precisa assinar. 

A moça, enquanto ouvia o seu pai ao telefone, tamborilava a 

caneta na mesa. Até que ela falou de volta: 

- Então está bem... Vou pedir para ele subir aí... Ah, uma 

coisa: a Nala está solta?... Então pede pr’o João segurar ela... ‘Tá!... 

Hum!... Avisa quando ele estiver com a Nala... É... é... ela ‘tá meio 

agitada hoje... 



A mocinha desliga o telefone e pede para eu aguardar 

apenas um instantinho. Explicou que o escritório do pai é lá no fundo, 

depois do pátio interno. Eles só iriam prender a Nala para eu subir... 

Os minutos passam e nada... Eu, em pé, ali na recepção... 

Daí, então, a mente de fiscal começa a trabalhar. Eu tinha 

avisado o contador por telefone sobre a notificação. Ele disse que 

teria que ir à agência para resolver outras questões e iria me 

procurar. Passa uma semana, passa duas, e nada. Resolvo ir atrás 

dele, pois achei que estivesse me enrolando, para ganhar tempo. 

Agora vem esta história de uma Nala feroz... Não sei, não... Ou este 

povo estava querendo me botar medo ou essa cachorra era perigosa 

mesmo. Já ouvi falar de muita gente que fora mutilada por cães 

raivosos. Mas se o cão era tão bravo, porque o homem não veio até 

aqui na frente para assinar a bendita notificação?... Será uma cadela 

Rottweiler? Se for, eu não entro. E se este tal de João soltar o bicho 

bem na hora que eu estiver no pátio? Sem ter para onde correr... Só 

muro e parede para subir feito gato!... O cara nem iria precisar gritar 

“isca, isca!” p’ra cadela avançar sobre mim. Daí, adeusinho fiscal!... 

Ainda por cima, eu iria virara motivo de piadas por um bom tempo. E 

se for uma Pit Bull, então? Pior ainda! Fêmea, nem pensar! Pensando 

bem... por outro lado, pode é ter alguma saída de escape pelos 

fundos. O danado do contador deve é estar lá no boteco da esquina, 

tomando uma cervejinha e rindo de mim... e o trouxa aqui!... E o 

telefone toca para interromper meus devaneios. A moça vira-se para 

mim, aponta uma porta atrás dela e me fala: 

- Pode ir lá. É só subir uma escada no fundo do pátio. 

Não quis demonstrar temor, passar por cagão, até porque a 

secretária era bem bonitinha. Não demonstrar temor não significava 

estar sem medo. Coração meio acelerado, entrei vagarosamente num 

espaço amplo que se abriu, bem iluminado pelo sol da tarde. Num 

canto do pátio, estava o João, todo sorridente,segurando por uma 

coleira a Nala. E a tal da Nala era, nada mais nada menos que uma 



leoa! Isto mesmo, uma jovem leoa africana já quase do tamanho de 

um exemplar adulto, bem ali na minha frente, amarrada a uma 

corrente, meio impaciente. E o tal do João, todo tranqüilo, apoiando 

com o ombro a parede, reclinado, para ter mais firmeza, ao lado do 

animal: 

- Ela é mansinha, não faz nada não, moço. Ela só ‘tá 

tentando escapar de mim pois quer brincar com você. Ela é muito 

criançona... 

Fui andando bem rapidinho, apenas minha pasta como 

escudo e arma, um olho na leoa e outro na distância que tinha que 

percorrer até chegar à escada redentora lá do fundo. São e salvo, fui 

recebido pelo solícito contador que pediu desculpas por não ter 

comparecido na repartição para assinar a notificação. Feito isto, antes 

de ir, ainda meio espantado, não pude deixar de lhe perguntar: 

- O senhor cria uma leoa no quintal de casa? No centro de 

Paranaguá? 

- Pois é – respondeu ele – no ano passado, esteve aqui um 

circo e uma leoa prenhe deu cria. Eu conhecia o pessoal do circo. Eles 

disseram que não poderiam levar o filhote, pois corria o risco de 

morrer na viagem, além de não terem estrutura para criar mais um 

felino, daí eu fiquei com a Nala. Ela não é uma graça?... 
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