
Santuário de Elefantes Brasil
Chapada dos Guimarães, 03 de outubro de 2019

Nota de Esclarecimento:  Aliá Lady

O Santuário de Elefantes Brasil fica muito feliz ao ver o apoio da sociedade de João

Pessoa em resposta a artigos recentes que discutem a futura transferência de Lady

para o SEB. Nossa equipe acompanha a situação de Lady há vários anos e ela é uma

das  elefantas  com  as  quais  estamos  mais  preocupados.  Tragicamente,  Lady  está

sofrendo do mesmo mal que muitos elefantes cativos no Brasil e no mundo. Sua vida

em  cativeiro  e  a  falta  de  atendimento  altamente  especializado  lhe  causaram

infecções crônicas nas patas e há indicações de osteoartrite, conforme documentado

em  perícia  solicitada  pelo  MPF,  divulgada  em  15/07/2019.

A boa notícia é que Lady não está sozinha, ela tem uma comunidade que deseja a ela

claramente o que é melhor e nós estamos juntos nesse objetivo. A condição de Lady

não é a pior que já vi em meus 32 anos de trabalho com elefantes em cativeiro, mas

ela me gera uma preocupação significativa de que sua doença progrida rapidamente.

A  infecção  presente  nas  patas  da  aliá,  é  muitas  vezes  ignorada  e  sua  gravidade

desconsiderada.  Frequentemente  observamos  elefantes  que  se  encontram  nas

mesmas condições de Lady, é comum que apresentem um agravamento contínuo e

drástico,  rapidamente,  devido  à  falta  de  cuidados  especializados  e  necessários.  

Estamos  profundamente  preocupados  com  a  demora  para  que  se  solucione,

definitivamente, a grave situação de Lady.  Após um atraso e solicitação da SEMAM
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para reagendar uma visita in loco, solicitamos uma videoconferência com a SEMAM e

com o Zoo da Bica com o objetivo de fazer esclarecimentos e sanar quaisquer tipos

de dúvidas que pudessem existir sobre o processo de transferência de um elefante

para  o  SEB.  

Durante a reunião a equipe da SEMAM e do Zoo expuseram que ainda tinham o

objetivo de transferir Lady ao Santuário, mas gostariam da análise do veterinário do

zoológico  de  Pomerode-SC,  que  poderia  elaborar  um  plano  de  tratamento  que

ajudasse a melhorar a saúde da elefanta antes de sua transferência ao Santuário.

Disseram que não visitariam o SEB antes dessa análise do veterinário contratado pela

prefeitura. Após o encerramento da videoconferência, não recebemos comunicação

sobre  o  agendamento  da  visita  deles  ao  Santuário.

Uma  das  maiores  infelicidades  é  que  poucas  pessoas  envolvidas  nesse  caso

entendem a gravidade da condição de Lady. Isso é compreensível, pois no Brasil e na

América do Sul não há especialistas em elefantes que tenham observado a rápida

degradação  de  infecções  avançadas  nas  patas.  O  corpo  técnico  especializado  no

Brasil  também não tem experiência com o extenso processo de recuperação e as

horas  de  cuidados  diários  necessários  para  que  os  resultados  apareçam.

Como  o  Santuário  de  Elefantes  Brasil  tem  afirmado  repetidamente  em  várias

reuniões e comunicações com as autoridades de João Pessoa, estamos totalmente

dedicados  aos  cuidados  e  à  recuperação  a  longo  prazo  de  Lady.  O  SEB  existe

especificamente  para  fornecer  o  mais  alto  nível  de  atendimento  disponível  para

elefantes  em cativeiro,  para  oferecer  a  esses  animais  a  melhor  oportunidade  de

recuperação.

Foi relatado equivocadamente à imprensa que o SEB seria o responsável por atrasar

o processo de transferência da Lady. Na verdade, o SEB esteve sempre à disposição
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para receber a visita da SEMAM e do Zoo da Bica.  Acreditamos que é importante e

imperativo resolver as dúvidas o mais rapidamente possível. Com uma visita in loco,

a  qualidade  de  vida  incomparável  e  os  cuidados  especializados  que  o  SEB  pode

oferecer  ficariam  evidentes.

O Santuário de Elefantes Brasil  reitera mais  uma vez que,  havendo anuência  das

autoridades envolvidas, se prontifica a transferir a aliá Lady que atualmente vive no

Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a transportá-la e a recebê-la no Santuário, sem

quaisquer despesas, quer para pessoas físicas, quer para pessoas jurídicas do estado

da  Paraíba.

Agradecemos o trabalho diligente e seu interesse em melhorar as condições de Lady.

Sensibilizados, somos gratos em nome de nossa causa, ao seu empenho e dedicação.

Atenciosamente,

Scott Blais
Presidente 
Santuário de Elefantes Brasil
scott@globalelephants.org
065-99811-2610

3

mailto:scott@globalelephants.org

	Nota de Esclarecimento: Aliá Lady

