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São Paulo realiza manifestação contra uso de animais
em pesquisas
25/07/2003
Da Redação
Ativistas e protetores realizam neste sábado (26), em São Paulo, uma
manifestação contra o uso de animais em programas de aprendizagem cirúrgica
em escolas e universidades. A concentração está marcada para as 10h da manhã,
na rua da Consolação, n° 930.
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Os organizadores pedem que os manifestantes vistam roupas pretas ou escuras.
O protesto será silencioso. A manifestação se dirigirá ao prédio da USP, na rua
Maria Antônia, e depois se concentrará na rua Dona Veridiana.
O principal motivo da manifestação é a possível regulamentação, em São Paulo,
do uso de animais capturados pela carrocinha em aulas de universidades e outros
institutos de pesquisa.
Motivada por um pedido da Faculdade de Medicina da USP, a prefeitura da cidade
quer voltar a entregar cães de rua apreendidos pelo Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ) para pesquisas e ensino. Atualmente, o animal apreendido fica
três dias esperando o dono ou adoção. Depois é morto com injeção letal.
A decisão causou polêmica entre associações de proteção aos animais, que a
consideram ilegal e atrasada. O objetivo do ato é protestar contra a prática da
vivissecção (dissecação de animais vivos). Os manifestantes também são contra
testar em animais medicamentos, cosméticos e outros produtos.
Por outro lado, os pesquisadores afirmam que "não há medicina sem pesquisas
em animais". Para eles, a questão é minimizar o uso dos bichos e saber como e
quando fazer as experiências. É o que defende Mauricio Rocha e Silva, diretor do
serviço de fisiologia aplicada do Instituto do Coração (Incor).
Saiba mais sobre o protesto no site oficial: http://www.manifestacaoanimal.kit.
net/
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