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ONG protesta em São Paulo contra uso de animais em
circos
14/10/2004
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ASSINE

A ONG Projeto Esperança Animal (PEA) fará um protesto contra o uso de animais
em circos no sábado (16), próximo ao local em que está instalado o Circo
Stankowich, em São Paulo. No mesmo dia, o circo será palco da gravação do
programa especial em comemoração aos cinco anos do "Mais Você", apresentado
por Ana Maria Braga. A gravação começa às 10h e o protesto está marcado para
as 11h.
Segundo a PEA, o objetivo do protesto é conscientizar a população sobre os maus
tratos sofridos por animais utilizados em circos. "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", diz a vice-presidente da ONG, Ana
Gabriela Toledo.
Cerca de 50 ativistas da entidade vão distribuir 10 mil panfletos denunciando as
condições de vida dos animais circenses. Entre os bichos que são apresentados
como "atrações" do Circo Stankowich, estão um elefante da Índia, tigres
siberianos e um urso da Sibéria.
"Alguns dos melhores circos do mundo, como o canadense Cirque du Soleil, fazem
espetáculos belíssimos utilizando apenas 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", frisa Ana Gabriela.
O uso de animais em apresentações circenses é proibido em algumas cidades
brasileiras e em todo o estado do Rio de Janeiro. "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 vicepresidente da PEA.
PROTESTO CONTRA USO DE ANIMAIS EM CIRCOS
ONDE: praça Florestan Fernandes, Água Rasa, São Paulo
próximo ao local em que está instalado o Circo Stankowich
QUANDO: sábado, 16/10, partir das 11h
INFORMAÇÕES: http://www.pea.org.br/
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