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ADelegacia de Investiga-
ções Gerais (DIG) vai
atuar nos casos de

maus-tratos contra animais re-
gistrados nas delegacias de Pi-
racicaba. O delegado seccio-
nal de Piracicaba, João José
Dutra, informou ontem, que a
unidade terá um setor para
apurar esse crime, sob a coor-
denação do delegado Wilson
Lavorenti.

Segundo ele, todas as delega-
cias da cidade continuarão a
registrar os boletins de ocor-
rência e a população poderá
registrar o boletim eletrônico,
por meio da internet, serviço
que a Polícia Civil terá, em bre-
ve, disponibilizado para todo
o Estado, conforme disse ante-
riormente, Marcos Lima, dele-
gado geral da Polícia Civil de
São Paulo.

A informação sobre o setor
foi dada ontem, durante reu-
nião do seccional com a presi-
dente da ONG Vira Lata Vira
Vida, Miriam Miranda, a dire-
tora da entidade, Leila Choai-
ry e Eron Danelon, que repre-

sentou no encontro o deputa-
do estadual Roberto Morais.

A implantação desse serviço
na DIG é considerada mais
uma importante conquista da
campanha realizada pela ONG
e a Rede Ser Animal, que con-
tou com o apoio da Gazeta de
Piracicaba, conforme Miriam.

Durante os 60 dias de mobili-
zação, que aconteceu entre ou-
tubro e novembro de 2011, fo-
ram coletadas 36.931 assinatu-
ras. O abaixo-assinado foi en-
tregue ao delegado-geral da
Polícia Civil de São Paulo, no
dia 6 de março e solicitava a
instalação de uma delegacia
de proteção aos animais.

Com a medida anunciada pe-
lo seccional, Piracicaba vai ter
o setor de proteção aos ani-
mais ou o setor de apuração
de crimes contra os animais,
como as cidades de Campinas
e Ribeirão Preto.

O sistema de apuração dos
crimes de maus-tratos - que
será feita pela DIG - ainda vai
ser definido entre os delega-
dos e as entidades e institui-
ções, como o Centro de Con-
trole de Zoonoses (CCZ), que
deverão participar do proces-
so para as investigações.

O delegado Wilson Lavorenti
vai comandar a equipe que in-
vestigará os crimes, principal-
mente os que forem de auto-
ria desconhecida, ou seja,
aqueles em que não há conhe-
cimento sobre as pessoas que
praticaram o crime.

“A crueldade contra animais
causa forte repugnância e me-
rece uma resposta à altura da
agressão ocorrida. A DIG terá
prazer em oferecer essa res-
posta”, disse Lavorenti.

SETOR
De acordo com o delegado sec-
cional, a polícia vai atuar con-
forme a lei de maus-tratos que
é a 9.605 de proteção aos ani-
mais. “Vou fazer uma adequa-
ção e não serão designados ou
nomeados servidores para re-
ceber essas denúncias, que po-
derão ser registradas e apura-
das por qualquer escrivão ou
delegado. Maus-tratos é cri-
me, previsto em lei”, disse.

Dutra informou ainda que re-
cebe diariamente, no Disque-
Denúncia (181), solicitações
para os policiais apurarem
ocorrências de maus-tratos,
mas nem todas configuram o
crime.

SUPORTE
A investigação policial neces-
sitará de apoio. Miriam infor-
mou que a ONG poderá rece-
ber os animais que precisa-
rem ser retirados dos locais
onde foram encontrados sob
a condição de maus-tratos.
“Piracicaba está conscientiza-
da sobre a questão de prote-
ção aos animais e por esse
motivo as pessoas estão de-
nunciando. Há casos em que
o problema é cultural e que
é solucionado com orienta-
ção, medidas administrati-
vas e fiscalização, mas há os
que necessitam ser registra-
dos na Polícia Civil para que
o crime seja julgado pela Jus-

tiça”.
De acordo com Miriam, em

2011 o Canil Municipal rece-
beu 633 denúncias de maus-
tratos contra animais e neste
ano, até ontem, foram feitas
252 denúncias desse crime.

36.931

Acontece hoje, às 15 horas, a
audiência do caso Lobo, no
Fórum de Piracicaba. O dono
do cão é réu no processo por
ter arrastado o rottweiler
Lobo, após o animal ter caído
da caçamba do veículo que ele
dirigia. O fato ocorreu no dia 2
de novembro de 2011.
A audiência pretende ouvir as
testemunhas do caso. A última
audiência foi no dia 5 de
março e foi cancelada, porque
as testemunhas não

compareceram..
De acordo com a ONG Vira
Lata Vira Vida, o Ministério
Público, que é o órgão
acusatório, insiste na oitiva
das duas testemunhas de
acusação

LEI
O caso do Lobo, que morreu
no dia 15 de novembro,
chocou a opinião pública de
Piracicaba e do Brasil.
A sociedade se mobilizou

contra a crueldade feita a
animais e surgiu a proposta
para que a legislação de
maus-tratos contra animais se
torne mais severa.
No próximo dia 12, será
lançado em São Paulo, uma
minuta da Lei Lobo, como está
sendo chamado o projeto de
lei de iniciativa popular, que
necessitará de 1,5 milhão de
assinaturas para ser levado ao
Congresso Nacional e ser
votado pelos deputados.
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