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Animais recebem bênção no Dia de São Francisco
Ontem, os bichos reinaram na cidade: uma missa especial foi celebrada em Pinheiros e
uma manifestação condenou experimentos com animais. Hoje, no Ibirapuera, começa
campanha de adoção

No Dia de São Francisco de Assis, o protetor dos animais, cães de vários tamanhos
e raças receberam ontem a bênção na porta da igreja do Largo São Francisco, no Centro, e
durante a missa campal na Praça Horácio Sabino, em Pinheiros. Uma manifestação contra
os maus-tratos aos bichos também marcou a data na Avenida Paulista.
A missa, celebrada há 4 anos pelo padre Ilson José Frossard, reuniu cerca de 200
pessoas com seus respectivos cachorros de estimação.
Vitória, uma poodle de 4 anos, era a representante dos cinco cães criados pela
veterinária Silvana Jatene. "É importante que o animal fique perto de Deus e esta é uma
das únicas manifestações religiosas voltadas para os animais", avalia Silvana.
Ainda convalescendo de uma cirurgia para a retirada de um tumor, realizada na
sexta-feira, o vira-lata Ig acompanhava o advogado Rogério Pereira de Souza. "Sempre o
levo para passear e aqui ele pode estar no meio de outros cães. É bom ver que tem muita
gente que se importa com eles", explica.
Para pagar uma promessa, a professora Lenira Gilz Noda levou o vira-lata
Beethoven, de apenas três meses, para participar da missa. Ele passou por momentos
críticos quando ainda tinha um mês de vida e teve o corpo coberto pela sarna. "Logo em
seguida, pegou uma virose. Agora que ele está bem, vim agradecer. E ainda vou para
Aparecida com ele", conta.
Há cinco anos, a apresentadora do Late Show, da Rede TV!, Luisa Mell, adotou seu
primeiro cachorro: o vira-lata Dino. Hoje, são quatro - a também vira-lata Preta e os
labradores Michel e Gilda. "Este encontro é importante para reunir as pessoas que têm
respeito pelos animais", opina.
Contra os experimentos
Divulgar os maus-tratos a animais foi a forma encontrada pelas ONGs Manifestação
Animal (www.manifestacaoanimal.com.br) e Aliança Internacional do Animal (www.aila.org.
br) para combater as experiências com bichos. Em meio a latidos e apitaço, cerca de 2.500
pessoas se reuniram ontem no vão livre do Masp para participar do ManifestaShow Animal.
"É preciso chocar as pessoas para que elas entendam o que esses animais sofrem",
comenta a designer Gabriela Toledo, da Manifestação Animal, coordenadora do encontro.
Depois de ver a fila Meg ser atropelada na Imigrantes, o consultor Gerson Mori
resolveu adotá-la para que não fosse sacrificada. "Hoje ela está saudável e eu a trouxe
aqui para mostrar nossa revolta com os maus-tratos aos animais", explica, enquanto
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segura Meg e os sheep dogs Sheep e Mel.
Quem passou pelo Masp, viu cachorros encontrados pela Aliança Internacional do
Animal disponíveis para adoção. "Não temos abrigos e eles ficam hospedados nas casas
dos integrantes da associação", conta Tiago Stepanor Jorge, voluntário na Aliança há 9
meses.
Outra oportunidade para adoção é o Adotamóvel, que será inaugurado hoje, às 11h,
no estacionamento do MAM (portão 3), no Parque Ibirapuera. Até março de 2004, o
programa vai funcionar todos os fins de semana no local, das 9 às 17h.
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