
Sao Paulo, 19 de novembro de 2014.

DEPUTADO FERNANDO CAPEZ
2QVice-Presidente

Offcio DFC n° 31112014

Senhor Prefeito

Este parlamentar vern recebendo imimeros pedidos de

entidades protetoras de animais para que interceda junto a Vossa Excelencia com a

finalidade de solicitar a transferencia do chimpanze Black para 0 santuario

localizado nesse Municipio, para que ele possa passar os ultimos anos de sua

existencia em condi90es de relativa liberdade e em companhia de outros de sua

especie.

Muitos artigos na internet clamam por essa transferencia, com a

maior brevidade possivel, tendo em vista que Black ja tern 50 (cinquenta) anos de

idade e, ap6s a morte de sua companheira Rita, vive isolado no zool6gico

"Quinzinho de Barros", tambem nesse Municipio.

Dessa forma, seria urn ato de caridade transferir 0 animal para 0

santuario, 0 que nao poderia causar tanto trans torno, considerando que ambos os

locais encontram-se na cidade de Sorocaba.

Excelentissimo Senhor
Antonio Carlos Pannunzio
Prefeito Municipal de Sorocaba
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Ra que se considerar 0 fato urn chimpanze de 26 anos ter

virado alvo de uma disputa judicial entre entidades nao govemamentais nacionais e

intemacionais, associa<;;oescientfficas e a Funda<;;aoJardim Zool6gico de Niter6i, no
~

Rio. Jimmy, que ate os 3 (tres) anos viveu em urn circo e ha 12 (doze) anos vive no

zool6gico, teve "habeas corpus" pedido na Segunda Camara Criminal do Rio. Os

autores da a<;;ao defendem que 0 chimpanze seja levado para um santuario,

localizado em Sorocaba, no interior de Sao Paulo.

Causa estranheza que urn animal possa vir de outro Estado para

o Santucirio e Black, que ja vive no mesmo municipio, seja alijado dessa

possibilidade. Alem disso, e preciso considerar que a solidao pode diminuir

consideravelmente os poucos anos de existencia que ainda the restam.

Assim sendo, conto com a sensibilidade de Vossa Excelencia

para tomar a decisao mais adequada, pondo urn fim a essa polemica.

Atenciosamente
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