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Um Protesto da PEA

16 de Outubro - Protesto Pacífico contra circos com animais

ONG quer conscientizar a população sobre os maus tratos sofridos por
animais usados em espetáculos circenses
A ONG Projeto Esperança Animal (PEA) fará um protesto contra o uso de
animais em circos, em São Paulo, próximo ao local em que está instalado o
Circo Stankowich. Cerca de 50 ativistas da entidade, vestidos de preto, foram
mobilizados para informar e conscientizar a população de que o uso de
animais em circos é uma prática cruel e desnecessária. Alguns dos melhores circos do mundo,
como o canadense Cirque du Soleil, fazem espetáculos belíssimos utilizando apenas artistas
humanos. No Brasil, vários circos já não usam animais, gerando mais empregos para pessoas.
Os pais devem ensinar seus filhos a construírem uma sociedade que respeite a natureza,
boicotando os espetáculos que usam animais em seus números. É um absurdo manter bichos
selvagens em cativeiro, muitas vezes sendo torturados e manejados em condições totalmente
inadequadas. Queremos fazer um apelo para que os pais não levem suas crianças a este tipo de
espetáculo. Distribuiremos cerca de 10.000 panfletos à população, além de demonstrar as
péssimas condições de vida destes animais, diz a vice-presidente da PEA, Ana Gabriela Toledo.
A PEA pede a todos os interessados em participar do protesto, que enviem um e-mail de
confirmação para http://www.amigosdopeito.com/especiais/animais/mailtovoluntario@pea.org.
br.e cheguem com 1h de antecedência.
Local: Pça Florestan Fernandes - Bairro Água Rasa - Zona Leste - São Paulo/SP (Lado direito da
Av. Salim Farah Maluf para quem vai em direção à Marginal Tietê) - 11h - Mais inf. www.pea.org.
br/protesto/circo/protesto.htm ou 11 9612-6463

Pionerismo com cães

17 de Outubro - 1º Curso sobre Atividade e Terapia Assistida
A Universidade de Santo Amaro - UNISA realiza o 1º Curso do Brasil /
América Latina sobre Atividade e Terapia Assistida por Animais
UNISA - Universidade de Santo Amaro em parceria com a OBIHACC - Organização Brasileira de
interação Homem Animal Cão Coração - realizam o curso que foi desenvolvido com o objetivo de
formar e desenvolver o conhecimento dentro da área de Atividade/Terapia Assistida por Animais
(A/TAA) para estudantes, profissionais e pessoas que tenham o interesse nesta nova área.
A UNISA é pioneira na introdução deste curso, que será ministrado periodicamente. O curso
engloba a atuação em diferentes setores da saúde humana e animal e aborda temas como a
reabilitação física, psicológica, implementação de programas dentro da A/TAA e o
desenvolvimento pedagógico à medicina veterinária, adestramento e comportamento animal.
Será realizado em quatro domingos das 9 as 17h45 com início em 17/10, carga horária total de
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