
Como é boa essa doce vida de cão 
Flávio Dilascio 
 
Eles têm personal dog, joias e até convites para eventos sociais 
 
Diz a sabedoria popular que o cachorro é o melhor amigo do homem. Para algumas famílias, 
porém, esta relação vai muito além. Nos últimos anos principalmente na alta sociedade 
carioca, o cão vem se tornando parte integrante de vários lares, levando vidas semelhante às 
de seus donos. Os bichinhos possuem tanta importância que seus donos não pensam na hora 
de economizar na hora de cuidar de seus “filhos”. 
 
Já que as ruas da nossa cidade são muito sujas, decidi comprar uma esteira para a nossa 
cachorrinha caminhar por cerca de 15 minutos por dia  diz o cerimonialista Ricardo 
Stambowsky, uma das personalidades mais conhecidas da alta sociedade carioca. 
 
Há seis anos, ele e sua esposa, Suely, trouxeram para a casa a pequena Chloé, uma cadela da 
raça das chund. Em pouco tempo, a cachorra virou o xodó da família, recebendo todos os tipos 
de mimos. 
 
Decidi ter uma cadela da raça dela ao ver uma daschund na casa de uns amigos em Nova 
York. Quando voltamos ao Brasil, decidimos comprar uma e posso dizer que ela mudou a vida 
de nossa família ao chegar aqui  afirma a socialite Suely Stambowsky. 
 
Por ser membro de uma família tradicional, Chloé só veste roupas de etiqueta e possui uma 
casinha personalizada, onde repousa durante o dia. 
 
Esta casinha foi um presente do nosso amigo decorador Leonardo Araújo. Ela gosta muito de 
ficar lá, mas à noite ela dorme com a gente na cama  revela Ricardo. 
 
Todas as quintas-feiras, Chloé tem aulas com um adestrador, que a ensina a fazer posições 
específicas e a distinguir suas dezenas de brinquedos. 
 
A Chloé não se dá muito com cachorros, pois ela pensa que é gente. Ela só se dá bem com as 
cachorras da minha prima  revela Suely, que diz que a cadela participa dos eventos sociais em 
sua residência. 
 
Outra canina das mais famosas do Rio é a cadela da raça pug, Perepepê, da socialite Vera 
Loyola. Com 9 anos, ela é a única “filha canina” da empresária, já que sua outra xodó, a 
cadela Pepezinha faleceu em 2002. Perepepê  que sofre atualmente de diabetes  ficou famosa 
ao “doar” um colar de ouro (18quilates) ao programa Fome Zero no início do governo Lula, em 
2003. 
 
Gosto dos animais, pois acho eles uma companhia maravilhosa. A Perepepê é como se fosse 
minha filha  afirma Vera, que lamenta que sua cadela tenha de tomar doses diárias de insulina 
e retirar sangue da orelha para tratar da diabetes. 
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