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Entretenimento
Qui, 14 Out - 14h01
PEA protesta contra uso de animais em circos
BR Press
(São Paulo, BR Press) - A ONG
Projeto Esperança Animal (PEA) faz,
neste sábado (16/10), às 11h, um
protesto contra o uso de animais em
circos na Praça Florestan Fernandes,
no bairro da Água Rasa – próximo ao
local em que está instalado o Circo
Stankowich. Cerca de 50 ativistas da
entidade foram mobilizados para
informar e conscientizar a população
de que o uso de animais em circos é
uma prática cruel e desnecessária.

PUBLICIDADE

Os animais silvestres (muitos deles
em vias de extinção, como os tigres)
costumam ser capturados ainda
filhotes e, nestas apreensões,
freqüentemente seus pais são mortos.
Quando nascidos em cativeiro, são condenados a uma vida artificial, proibidos de exibirem seu
comportamento normal, privados de seu ambiente natural e da companhia de outros animais de
sua espécie. Geralmente são torturados constantemente e viverão até o fim de suas vidas
acorrentados em jaulas pouco higiênicas.
O treinamento de animais em circos costuma ser extremamente condenável. Os animais
freqüentemente levam choques elétricos, são açoitados e privados de alimentos e água. Em geral,
são espancados com barras de ferro e pedaços de pau, espetados com objetos pontiagudos e
queimados com ferro em brasa. Alguns têm suas garras arrancadas, dentes e narizes quebrados,
línguas cortadas e patas queimadas. Os maus tratos incluem ainda manejo incorreto (muitos
elefantes, por exemplo, ficam com as patas apodrecidas pelo contato constante com o asfalto e
superfícies duras e, sem tratamento veterinário, podem vir a falecer por infecção generalizada),
viagens longas e cansativas. Durante os espetáculos, muitas vezes correm risco de vida.
Mesmo nos circos em que o tratamento poderia ser considerado mais adequado, há a questão
básica da privação da liberdade e do treinamento agressivo. Muitos animais adquirem
comportamentos neuróticos por viverem em cativeiro, exibindo sintomas como bater a cabeça
contra as grades constantemente ou andar de um lado para o outro. Além disso, há animais que se
automutilam em desespero.
Alguns municípios do país – como todos do estado do Rio de Janeiro – já aprovaram leis que
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proíbem o uso de animais em apresentações circenses. As entidades de defesa animal lutam para
que a proibição se estenda para todo o Brasil. "Estamos realizando campanhas de conscientização
junto à população, enviando e-mails para a prefeitura de cada cidade e mobilizando a opinião
pública para mudar este quadro", explica a vice-presidente da PEA, Ana Gabriela Toledo.
Ela explica o porquê da militância da PEA: "Alguns dos melhores circos do mundo, como o
canadense Cirque du Soleil, fazem espetáculos belíssimos utilizando exclusivamente humanos. No
Brasil, vários circos já não usam animais, gerando mais empregos para artistas. 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 mil panfletos à população, além de demonstrar as péssimas condições de
vida destes animais".
É triste também a realidade dos animais de circos que ficam velhos e doentes ou ainda de filhotes
vistos como excedentes. Às vezes são vendidos para zoológicos e laboratórios que fazem testes
em animais, mas há também relatos de abandono em praças públicas, parques, galpões e até
mesmo em centros urbanos. Veja o quadro abaixo:
BOX - Abandono de animais de circo - Em 21 de abril de 2000 foi publicado no jornal O Globo o
abandono, por parte do Circo Vostok, de sete leões em um galpão na Lagoinha, em Nova Iguaçu
(RJ), em condições precárias.
- Em abril de 2000 foi publicado no jornal O Diário Popular o abandono, por parte do Circo
Bartholo, de quatro leões dentro de uma jaula, em um terreno baldio da prefeitura, no bairro de
Guaxinduva, zona rural de Atibaia (SP).
- Em maio de 2003 foi publicado no jornal Zero Hora o abandono, por parte do Circo do México,
de duas leoas dentro de uma jaula em uma propriedade de Eldorado do Sul (RS).
- Em 7 de janeiro de 2003, o Rancho dos Gnomos acolheu três leões que haviam sido
abandonados pelo proprietário do Circo da Romênia, Mário Stankovich, dentro de duas jaulas, em
uma praça de lazer no bairro Parque Amizade, em Sumaré (SP).
- Em 25 de Janeiro de 2003, um dos leões morreu, pois estava muito debilitado, vítima da
crueldade sofrida dentro do circo.
- Em agosto de 1999, foi publicado num jornal de Recife, por Marco Bahé, que o Washington
Circus (circo mineiro) comprava gatos sob a cotação de R$ 1,00 por cabeça. O objetivo era
alimentar um casal de leões. O circo estava instalado na cidade de Ibimirim, município do Sertão
Pernambucano.
- Em 7 de julho de 2001, no jornal Primeira Mão, havia um anúncio do Circo Di Napoli, que dizia
o seguinte:" COMPRO GATOS E CACHORROS velhos. Pagamos bem. Rua Miguel Mota, 125
(Celso Borracheiro - Circo De Nápoles)"
Algumas cidades brasileiras que proíbem o uso de animais em circos:
Atibaia - (SP)
Avaré - (SP)
Batatais - (SP)
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Bauru - (SP)
Blumenau (SC)
Campinas (SP)
Cotia - (SP)
Itu - (SP)
Pernambuco - (PE)
Porto Alegre - (RS)
Recife - (PE)
*Rio de Janeiro (RJ)
Salto (SP)
Santa Maria - (RS)
São Leopoldo - (RS)
Sorocaba - (SP)
Ubatuba - (SP)
*Proibido em todo o Estado
Confira a relação dos circos mais conhecidos que usam animais em seus espetáculos:
- Circo Di Napoli
- Circo Bartholo
- Circo Beto Carrero
- Circo Bim Bobo
- Circo de Roma
- Circo da Romênia, do Mário Stankovich
- Circo Garcia
- Circo Moscow
- Circo Stankowich
- Circo Vostok
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