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STEFANIE SILVEIRA
DE SÃO PAULO

Há dez meses que Bud
Spencer eTerenceHill vivem
na casa do analista de siste-
mas Bruno Andrade Bueno,
33, e suamulher.
Bud e Terence, no caso,

nãosãooscélebresatores ita-

Galo de rinha
resgatado por
associação
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Galosde rinha e ratosdepesquisa
sãooferecidospara adoção emSP
Entidade busca donos para bichos que viviam sob risco; vegetarianos têmpreferência

c FOCO

lianos de filmes de faroeste,
mas dois camundongos que
foram descartados por labo-
ratórios de pesquisa e recu-
peradospelaAssociaçãoNa-
tureza em Forma.
O centro de adoção da as-

sociação, em São Paulo, reú-
ne outros animais que, como
adupladecamundongos,não
são lá muito convencionais
como bichos de estimação.
São galos de rinha, chin-

chilas retiradas da indústria
de peles, coelhos abandona-
dos e pombas que sofreram
ataques nas ruas, todos res-
gatados e tratados.
“Quando procuramos o

centro, já tínhamosa ideiade
adotar um animal que tives-
se alguma história por trás,
como eles”, diz Bueno.
Bola,umfrango, foi adota-

do pela bióloga Patrícia Car-
rijoCanelhas, 38, e omarido.
O animal tinha sofrido

múltiplas fraturas por causa
deumritual religioso.“Quan-
do eu soube dahistória dele,
não sosseguei enquanto não
fui buscá-lo”, conta.
Segundoabióloga,amaio-

ria das pessoas não entende
como é a convivência e aca-
ba criando preconceitos em
relação ao pet diferente.
“Tem essa ignorância de

não entender como eles são
inteligentes. Ele [Bola] inte-
rage, dorme como cachorro,
é super tranquilo em casa.”

RECUPERAÇÃO
Os galos de rinha resgata-

dos que estão para adoção,
foramacolhidospeloSantuá-
rio Ecológico Rancho dos
Gnomos, que recebe bichos
em situação de risco.
Depois de um período de

adaptação com o uso de ho-
meopatia, florais e outras te-
rapias, as aves foramsoltas e
monitoradaspor voluntários
até que não entrassem mais
em conflito.
Para Lito Fernandez, pre-

sidentedaassociação funda-
da em 2004, o trabalho pro-
va que os bichos podem ser
pacificados.
“O galo é um bicho inde-

pendente,masele reconhece
as pessoas e consegue esta-
belecerumarelação,eles têm
consciência, sentimentos e
sentem dor também.”

PARA AdOtAR
Interessados emadotar os

animais resgatados pela as-
sociação precisam sermaio-
res de idade e, preferencial-
mente, vegetarianos —para
garantir que os bichinhos
não corram risco de acabar
na panela.
É preciso aindapassar por

entrevista e apresentar o lo-
cal que vai receber o animal
para avaliação de um repre-
sentante da associação.
Após a adoção, o grupo

acompanha a adaptação do
bicho na nova casa e a rela-
ção com os novos donos.
A loja da associação, cha-

madaCentro deAdoção, fica
na rua General Jardim, 234,
na Vila Buarque (centro).
É possível visitá-la de ter-

ça-feira a domingo, das 10h
às 20h, ou ligar no telefone
(11) 3151-2536.
O grupo oferece também

opções mais tradicionais de
animais de estimação, como
cães egatos, que tambémes-
tão prontos para adoção.
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Camundongos que
seriam usados em
pesquisas e podem

ser adotados


