Flores e velas para os cães mortos na Santa Casa

ok

busca

avancada

15 de setembro de 2005 - 11h25

política

cidade

economia

mundo

esportes

variedades

suplementos

assinaturas

quem somos

Quinta-feira, 24 de julho de
2003

Flores e velas para os cães mortos na Santa Casa
O ato vai ser realizado no sábado, em frente à instituição, no Centro, contra o uso de
animais em experimentos

Vestindo roupas pretas - simbolizando luto - e munidos de panfletos, faixas e velas,
cerca de 200 pessoas ligadas a entidades protetoras de animais irão depositar, neste
sábado, na porta da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na região central, dezenas
de coroas de flores em homenagem aos cães que estão sendo utilizados em
demonstrações cirúrgicas dentro da Unidade de Experimentos Cirúrgicos da Faculdade de
Ciências Médicas da instituição.
A manifestação, organizada pelo Projeto Esperança Animal (PEA), promete ser
silenciosa e irá partir da Rua da Consolação. O ato, segundo os organizadores, deve
terminar por volta do meio-dia.
"Estamos com presenças confirmadas até de entidades protetoras do Rio de Janeiro
e de Campinas", contou a vice-presidente do PEA, Gabriela Toledo, que elaborou um site
especialmente para o evento, disponível para acesso desde segunda-feira. O endereço é
www.manifestacaoanimal.kit.net.
Além de divulgar a manifestação, a home page está organizando dois abaixoassinados. Um deles exige que o rótulo de embalagens de produtos para comércio traga
duas informações: se o fabricante realizou ou não experiências com animais e se o produto
é ou não de origem animal. O outro abaixo-assinado combate os experimentos com
animais na Santa Casa.
Desde o dia 10 de julho, o JT vem denunciando o uso de cachorros sadios - e que
poderiam ser adotados - em demonstrações cirúrgicas realizadas pela instituição. O 22º
Curso de Iniciação à Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas, que começaria no dia 14,
chegou a ser adiado por dois dias após o início da publicação das reportagens. Depois, a
atividade começou normalmente, com os cães sendo utilizando nas aulas.
Oito cachorros mortos na semana passada
O JT ainda mostrou com exclusividade o "corredor da morte" dos animais. Em um
canil localizado dentro do Hospital do Jaçanã, na Zona Norte, os cães - alguns até de raça aguardam, em condições precárias, o dia de serem levados para experimentos na Santa
Casa.
Com a notícia, no dia 18, fiscais da Associação Protetora de Animais São Francisco
de Assis, com sede na Vila Maria, também na Zona Norte, chegou a fazer plantão em
frente à Unidade de Experimentos Cirúrgicos da instituição até que os animais fossem
retirados por funcionários.
O resultado revoltou os fiscais. Dentro de sacos plásticos, foram encontrados cerca
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de dez cães adultos mortos.
O flagrante ajudou a União Internacional de Proteção Animal (Uipa) - que já havia
entrado com uma representação no Ministério Público Estadual (MPE) - a conseguir que a
Promotoria do Meio Ambiente entregasse, no dia seguinte, um ofício à Delegacia de Meio
Ambiente, dando início às investigações sobre o uso dos cães nos experimentos cirúrgicos
realizados pela Santa Casa.
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