ASSOCIAÇÃO OUROPRETANA DE PROTEÇÃO ANIMAL
Rua Miguel Burnier, nº 34, Bairro Vila Aparecida - Ouro Preto/MG
(031) 9 8860 - 2469 / contatoaopa@gmail.com / aopa.org.br
CNPJ: 23.099.642/0001-95

Ouro Preto, 18 de setembro de 2017.
Ao Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais (ONG IDDA Ouro Preto /
Mariana)
Rua Padre Rolim (s/nº), ao lado do nº570, Bairro São Cristóvão
CEP: Ouro Preto-MG
AOPA - Associação Ouropretana de Proteção Animal, representada por sua
presidente Luana Clarice das Neves, vem, com intuito de criar uma comunicação
aberta e direta, no intuito de alcançar o objetivo comum das duas entidades, informa:
Dos Fatos:
1. No dia 18 de maio de 2013, a ONG AOPA - Associação Ouropretana de
Proteção Animal foi fundada na cidade de Ouro Preto com o intuito de realizar
um trabalho de sensibilização junto à população e às autoridades no sentido de
assegurar o bem-estar animal, promovendo a adoção responsável, castração
como meio de prevenção contra a superpopulação de animais domésticos
evitando posterior abandono.
2.

Além de lutar por mudanças nas leis para punir quem maltrata, acumula ou
desampara e os deixa à própria sorte, nossa missão é atacar a causa de tantos
maus-tratos

animais.

Incentivamos

somente

o

exercício

da

guarda

responsável, doações responsáveis, encaminhando denúncias de maus-tratos,
esterilizando os animais de rua e domésticos para que, a longo prazo, o
problema seja ao menos amenizado. Muito já é feito, mas é um trabalho lento,
carente de recursos e muito incompreendido.
3. A AOPA, a partir de junho de 2013realizou e participou de várias reuniões com
pessoas interessadas na causa em Ouro Preto. Tais eventos levaram a
manifestações em prol dos cães do CCZ e ao fim da eutanásia de animais
saudáveis naquele local. Este fato ainda levou a AOPA a um aumento de
membros e a necessidade de uma nova votação para a constituição de uma
nova diretoria. Ainda naquele ano, em agosto, os mesmos novos participantes
saíram da AOPA voluntariamente por conflitos de ideais e interesses, formando
posteriormente uma nova associação remanescente, denominada IDDA Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais, sendo o primeiro feito a criação
de um novo abrigo por parte destes membros.
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4. A causa animal possui várias vertentes e perfis diferentes de atuação, o que
não é ruim, pois a diversidade na abordagem favorece um maior entendimento
da população acerca da guarda animal responsável e sua importância. Aqui em
Ouro Preto, temos duas associações de proteção animal que lutam pela
mesma causa, mas atuam de formas diferentes.
5.

A AOPA, mesmo com tantas diferenças, sempre prezou pelo respeito, ética e
seriedade dentro da causa, tendo sempre um cuidado público com o trabalho
do IDDA, para que não fossem prejudicados, e nem os animais que estão sob
sua tutela.

6.

Em uma das divergências, a AOPA escolheu o CCZ - Centro de Controle de
Zoonoses de Ouro Preto-, como seu principal local de trabalho, onde foram
feitas melhorias técnicas para que o bem-estar animal fosse alcançado, além
da fiscalização de todos os trabalhos realizados com aqueles animais.

7.

Alguns meses atrás, porém cancelamos temporariamente os eventos de
adoção com os animais do CCZ que eram realizados de forma quinzenal pela
AOPA desde 2013 pelo estado dos animais, e a não execução do termo de
referência que a AOPA fez, ainda em 2015 para a Secretaria Municipal de
Saúde.

8.

Em julho de 2017 entramos com uma denúncia no Ministério Público do
município contra a Prefeitura pela omissão e negligência à vida dos animais,
que lá estão, ignorando todo o trabalho desenvolvido pela AOPA.

9. A AOPA sempre trabalhou de forma transparente e aberta, esclarecendo as
dúvidas

acerca

do

trabalho

com

os

animais,

prestando

possíveis

esclarecimentos a qualquer cidadão ouro-pretano e entidades que queiram nos
apoiar.
10. Denúncias graves foram feitas pelo IDDA, principalmente em redes sociais,
sobre o estado dos animais do CCZ, ignorando o fato da AOPA lá trabalhar e já
desenvolver uma fiscalização profissional, levando a população a incorrer em
erro de julgamento.
11. Após publicação em nossas redes sociais, onde publicitamos todos os fatos
apurados no CCZ, foi feito pelo IDDA um abaixo-assinado online para mover
uma ação no MP contra a situação inadequada presente no CCZ de Ouro
Preto, o que foi muito bom, pois serve para demonstrar ao Ilustre representante
do Ministério Público, a importância da denúncia e o fato das duas entidades
terem mesmo objetivo e preocupação.
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12. No dia 01/09/2017 foi feita uma visita ao canil pelos vereadores, juntamente
com o IDDA, que também não tiveram o cuidado de nos chamar, mesmo
sempre alegando união de forças publicamente, já que poderíamos contribuir
de forma substancial e fomos e ainda somos os maiores interessados em
mudanças naquele ambiente, por pelo menos quatro anos.
13. Membros do IDDA tentaram, de maneira desrespeitosa remover os materiais
confeccionados pela AOPA, feitos para auxiliar no controle dos animais que ali
estão. O fato foi relatado pelos tratadores do CCZ, pessoas que nos
acompanham nesses últimos quatro anos em busca de soluções para
possibilitar a melhor e execução do manejo dos animais.
14. Infelizmente este comportamento inadequado se repetiu em outras situações e
épocas.
Com o rompimento da barragem de Fundão, membros do IDDA fizeram
reclamações acerca do trabalho da AOPA para o deputado Noraldino Jr.,
alegando conflito entre os trabalhos, o que não aconteceu, pois trabalhamos
em parceria com a várias entidades sem nenhum problema, inclusive com o
apoio do FNDPA – Fórum Nacional de Defesa e Proteção Animal, ao qual
somos filiados desde agosto de 2015. Novamente, estivemos sempre dispostos
a sanar quaisquer dúvidas acerca de todo o manejo animal que era realizado
pelos nossos profissionais. E em uma atividade de reconhecimento e avaliação
do novo canil da Samarco, feito para os animais resgatados que foram
atingidos pelo desastre, um dos representantes do IDDA ainda ameaçou a
integridade física de um membro da AOPA na frente de servidores da
Samarco, após suas considerações profissionais sobre o novo abrigo.
15. Ainda em 2015, houve uma audiência pública em Ouro Preto para debater
sobre políticas públicas e a situação dos animais na época. Um dos voluntários
do IDDA questionou de maneira desrespeitosa questões pessoais sobre a
forma de tratamento que a representante legal da AOPA dá aos seus animais
de estimação, tentando difamar a sua imagem perante a comunidade ouropretana. A partir de então, este comportamento tornou-se corriqueiro em
diversos eventos que a AOPA co-participou com os mesmos.
16. No começo de 2017, ainda tivemos uma péssima notícia de que os membros
do IDDA fizeram uma denúncia ao MMDA – Movimento Mineiro de Defesa
Animal, acerca dos animais que estão no Centro de Ciência Animal da
Universidade Federal de Ouro Preto, local fiscalizado diretamente pela AOPA,
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a qual é membro do CEUA – Comissão de Ética no Uso de Animais da UFOP
oficialmente desde maio de 2016, sendo anteriormente representada pela
técnica responsável da AOPA, Dra. Ana Liz Ferreira Bastos, cogitando soltar
animais de pesquisas realizadas colocando em risco a saúde da comunidade
formada por humanos e animais, além de comprometer o desenvolvimento
científico

acadêmico,

colocando

em

dúvida

nossa

credibilidade

e

responsabilidade, menosprezando de certa forma o que já é feito.
17. O intuito não é disputa entre entidades, mas exigimos o mesmo respeito que
temos pelo trabalho alheio. O respeito ao ser humano é fundamental, haja vista
ser fundamental para qualquer causa, a transparência, a união e o respeito
mútuo. Só assim conseguiremos bons resultados para os animais de Ouro
Preto.
Devido a todos fatos descritos acima, a AOPA vem notificar os membros do
IDDA para que se eximam de cometer calúnias, difamações e outras tentativas de
atrapalhar o trabalho desenvolvido pela notificante, pois essa conduta desrespeitosa
pode ter como principais prejudicados os próprios animais que dizem defender. Caso a
conduta persista até o momento, tomaremos as medidas cabíveis para garantir que
nosso trabalho e aqueles que atendemos não sejam prejudicados. Nessa mesma
oportunidade reiteramos o apoio à causa animal e o respeito do espaço de cada
organização ou protetor independente, que assim como nós, lutam pelos direitos dos
animais.

Luana Clarice das Neves
Presidente AOPA

