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A vira-lata 'Chiquinha', à espera de um
lar
Ela foi adotada há oito meses por duas irmãs, quando foi
atropelada na rua. Na semana passada suas donas apareceram
mortas e a casa, incendiada
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Procura-se um lar para Chiquinha. É uma vira-lata caramelo que
escapou da morte por duas vezes. A história dessa cachorra de cerca de
5 anos tem sensibilizado moradores dos Jardins. A última tragédia
envolvendo o animal aconteceu na noite de quinta-feira quando o sobrado
onde morava na Rua França, Jardim Europa, foi incendiado. As suas duas
donas morreram.
Na sexta-feira passada, enquanto policiais tentavam desvendar as
causas do incêndio e os tiros que mataram Maria Aparecida Fonseca
Smith, de 85 anos, e sua filha Mirian Fonseca Smith, de 61 anos, os
três cachorros das vítimas ficaram jogados na rua. "Os cães estavam
tristes e assustados", contou a moradora Diane Flaksbaun, de 32 anos.
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Sensibilizados com a tristeza dos animais por causa da morte de
suas donas, os vizinhos passaram a cuidar deles, procurando pessoas
interessadas em adotá-los. Com dois deles a comunidade já teve sucesso.
O vira-lata Chaco foi adotado por uma família de caseiros do bairro e a
labradora Chica foi levada por uma amiga das vítimas. Mas Chiquinha não
teve a mesma sorte.
Desde então, a cachorra, que é meiga e carinhosa, tem vivido
temporariamente com a caseira de uma escola. A mulher, entretanto, já
possui um cachorro e não tem condições de adotá-la em definitivo.
Diane levou Chiquinha e Chaco ao veterinário e ambos estavam bem
cuidados e com ótima saúde. "A impressão é que as donas que morreram
cuidavam muito bem deles", contou a moradora. Chiquinha é inclusive
castrada.
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De acordo com os vizinhos das mulheres mortas, elas teriam
adotado os dois vira-latas há cerca de oito meses em uma situação
também dramática. Os cachorros, que perambulavam pelas ruas, foram
atropelados e ficaram entregues à própria sorte. Foi quando as
mulheres, que já tinham a labradora, decidiram tirá-los da rua.
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"Nós estamos tentando encontrar um lar para Chiquinha. Além de
ser um animal muito doce, merece uma família carinhosa para adotá-la
porque já sofreu bastante", afirmou Diane, dona de dois cães.
Quem quiser ser solidário com os animais tem uma boa oportunidade
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nesse Natal. É que a ONG Projeto Esperança Animal (PEA) está com a
campanha Natal Animal 2003. Trata-se de um evento para arrecadar ração
para cães e gatos.
O alimento será distribuído para 15 protetoras independentes que
- durante o ano todo e por conta própria - recolhem animais das ruas,
castram, vermifugam e tentam encontrar novos donos.
"Nós estamos aproveitando o Natal para fazer a campanha
justamente porque é uma época em que as pessoas ficam mais
sensibilizadas. Durante o ano todo as protetoras enfrentam muita
dificuldade para alimentar os animais que resgatam das ruas", afirmou
Ana Gabriela de Toledo, vice-presidente da PEA.
Segundo ela, além de distribuir a ração para as protetoras
independentes, o PEA também vai alimentar os cães e gatos que encontrar
nas ruas durante o trajeto de entrega do alimento. As protetoras
deverão receber a ração por volta do dia 20.
As doações podem ser feitas até o dia 15. São 23 postos de
arrecadação cujos endereços estão no site www.pea.org.br.
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