
Antes do evento, o boi é confinado
sem alimento por vários dias. Muitas
vezes, os animais são banhados em
gasolina e incendiados vivos. Outras
vezes, os bois são esfaqueados,

apedrejados e espancados com pedaços de pau e barras de
ferro. Os participantes jogam pimenta nos olhos dos
animais e geralmente os arrancam depois. Os animais têm
seus rabos cortados e suas patas e chifres quebrados.
Muitos animais, na tentativa de fugir, acabam correndo para
o mar e morrendo afogados. Essa tortura pode continuar por
mais de três dias.

Mude isso: Farra do boi é crime! Exija que ela seja reprimida e
os infratores punidos!

Farra do Boi

O comércio de animais visa
exclusivamente ao lucro. Vidas são
tratadas como objeto. Machos e
fêmeas que perderam a capacidade
reprodutiva são abandonados ou

executados. Muitos cães e gatos passam suas vidas inteiras
dentro de gaiolas, procriando sem qualquer intervalo. O
aprimoramento da raça traz também o aprimoramento de
doenças genéticas. Para cada animal comprado, dezenas
morrem nas carrocinhas, nos abrigos privados e nas ruas. O
comércio de animais é a principal fonte do abandono,
superpopulação e da morte de milhares de seres inocentes.

Mude isso: Nunca compre animais!
Adote um bicho, pois vida não tem preço!

Comércio

Normalmente, os animais vêm
socados dentro de caixas de sapato,
malas, latas de alimento, gaiolas e
caixotes. Permanecem por horas a
fio sem água, alimento e quase sem

ar. Muitos são mutilados e dopados. Na captura, muitos
filhotes têm seus pais assassinados. Durante o trajeto,
grande parte dos animais morre decorrente de , falta
de alimento, água e asfixia. O tráfico é um dos principais
responsáveis pela extinção de algumas espécies de
animais e a culpa é também de quem compra.

stress

Mude isso: Denuncie o tráfico!
Nunca compre animais silvestres!

Muitos animais capturados pela
carrocinha, sob responsabilidade
das prefeituras, são executados com
tiros de pistola e injeções letais. São
e l e t r o c u t a d o s , e n f o r c a d o s ,

envenenados e obrigados a inalar substâncias tóxicas. São
mortos em câmaras de descompressão rápida (morte por
asfixia) e câmaras de gás. Em geral, são espancados com
pedaços de pau e barras de ferro. Animais sadios se
misturam com animais doentes. Vivem amontoados sem a
mínima condição de higiene. Ficam sem alimento e acabam
praticando canibalismo e auto-mutilação.

Mude isso: Esterilize seu animal! Incentive a adoção!
Fiscalize a sua cidade!

Os bovinos e eqüinos recebem um
tiro de pistola pneumática, choques
elétricos e golpes de marreta na
cabeça. São pendurados de cabeça
para baixo por uma das patas

traseiras. São degolados, esfolados e mutilados
manualmente, muitas vezes ainda vivos. Os suínos são
pendurados, degolados manualmente e imersos em água
fervente, muitas vezes ainda vivos. As aves são
penduradas, eletrocutadas, degoladas, num processo
automático, e imersas em banho escaldante, muitas vezes
ainda vivas.

Mude isso:Adote uma dieta mais saudável!
Evite o consumo de carne e derivados!

ConsumoCarrocinhas

Tráfico

Os animais usados para tração são
mal alimentados, mal ferrados, não
recebem atendimento veterinário.
São obrigados a trabalhar doentes,
feridos e famintos. São açoitados,

violentados e espancados. Geralmente carregam e puxam
cargas excessivas, muito além de suas capacidades. Não
têm descanso e são obrigados a trabalhar mesmo sendo
velhos ou estando prenhes. Quando imprestáveis, são
abandonados ou entregues aos matadouros, em sua
maioria clandestinos.

Mude isso: Denuncie o abuso!

Pregos, pedras, alfinetes e arames
em forma de anzol são colocados
nos sedéns ou sob a sela do animal.
As esporas provocam lesões e até
perfurações do globo ocular.

Substâncias abrasivas, como a pimenta, são introduzidas
no ânus do animal. São aplicados choques elétricos nas
partes sensíveis. Em determinadas provas, os animais
sofrem ruptura da medula espinhal (morte instantânea),
outros ficam paralíticos ou têm seus órgãos internos
rompidos (morte lenta e dolorosa). Alguns sofrem sérias
lesões nos tendões e músculos.

Mude isso: Não vá a rodeios!
Boicote empresas que patrocinam rodeios!

Os animais são obrigados a lutar até
que um deles morra ou o dono
desista, em virtude de ferimentos
graves. Pessoas envolvidas em
rinhas freqüentemente estão

envolvidas em outras atividades ilegais (jogos, roubo,
estupro, homicídios, tráfico, posse de drogas e armas). Em
sua maioria, têm histórico de atitudes violentas ou
criminosas em relação às pessoas. Não é raro levarem
crianças para assistir às rinhas. Muitos animais, gravemente
feridos, são abandonados pelo dono após a rinha, pois os
gastos na sua recuperação são geralmente altos.

Mude isso: Rinha é crime! Denuncie!

Tração

Rinhas

Rodeios

Os animais usados em rituais
geralmente são galos, bois, cabritos,
ovelhas e pombos. Esses animais
têm seus olhos perfurados e seus
membros mutilados ou quebrados.

Outros têm o focinho costurado, o ventre rasgado e o
pescoço cortado ainda conscientes. Animais menores são
costurados vivos dentro de animais maiores. Após
esquartejar e matar o animal, as vísceras principais são
retiradas e servidas como oferenda. Ferir e matar animais é
crime, no Brasil, mesmo que seja supostamente em nome
de Deus ou de algum Santo!

Mude isso: Denuncie!

Rituais



Os animais são forçados a ingerir e
inalar produtos químicos. São
arremessados contra paredes de
concreto. São imobilizados para
aplicação de substâncias químicas

em seus olhos. Têm suas gengivas deslocadas e sua
arcada dentária extraída. São submetidos à radiação de
armas químicas e biológicas. Têm seus pelos arrancados e
sua pele removida para a aplicação de produtos. São
expostos a gases tóxicos e até baleados. Normalmente são
dissecados ainda vivos.

Mude isso: Use apenas produtos não testados em animais!

Os animais passam a vida dentro de
pequenas gaiolas, sem a mínima
condição de higiene. Adquirem
comportamentos neuróticos como a
auto-mutilação e canibalismo.

Alguns animais têm suas línguas cortadas e sangram até a
morte. Outros são esfolados ainda conscientes. São
eletrocutados, asfixiados, envenenados, afogados e
estrangulados. Na selva são capturados com armadilhas;
uma vez capturados ficam dias presos, sangrando e sem
alimento. Na tentativa de se libertarem, chegam a roer a
própria pata e acabam morrendo pela perda de sangue e por
infecção.

Mude isso: Não compre produtos feitos com peles e penas!

Os animais em circo vivem
confinados e acorrentados em
pequenas jaulas sem a mínima
condição de higiene. Em geral, são
espancados com barras de ferro e

pedaços de pau. São freqüentemente chicoteados. Alguns
têm suas garras arrancadas, seus dentes quebrados e suas
línguas cortadas. São espetados com objetos pontiagudos e
queimados com ferro em brasa. Estão sujeitos a choques
elétricos e à privação de água e comida. Estão condenados
a viver enjaulados e diariamente torturados até o fim de suas
vidas.

Mude isso: Denuncie! Prestigie circo que NÃO usa animais!

Por favor, não jogue esse folheto em via pública!

Peles

Circos Maus Tratos a Animais é Crime

Testes

PEA.ORG.BR

Precisamos da sua ajuda para
combater os maus tratos e o abandono de animais.

Seu apoio é fundamental para
continuarmos nosso trabalho.

Faça a diferença. Os bichos agradecem!

Itaú: Agência 1574    Conta Corrente 22004-0

Bradesco: Agência 0665-3    Conta Corrente 127.526-7

PEA - Projeto Esperança Animal

CNPJ: 05.872.606/0001-30

Em caso de abuso, crueldade e comércio ilegal de
animais, NÃO SE OMITA!

Denuncie na Delegacia de Polícia.

A Constituição Federal, em seu artigo 225, incumbe ao
Poder Público o dever de proteger a fauna e a flora.

A Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98, em seu
artigo 32, qualifica maus-tratos como crime, com pena

de detenção ou multa.

O Decreto nº 24.645/34, de Getúlio Vargas, relaciona
quais atitudes são consideradas como maus-tratos.

O Artigo 164 do Código Penal considera que
abandonar animais constitui crime, com pena de

detenção ou multa.

"Não há crueldade pior do que pensar e acreditar
que os animais existem para servir ao Homem."
Gabriela Toledo

A PEA é uma entidade sem fins lucrativos
que combate os maus tratos aos animais.

Não recebemos verbas ou qualquer apoio
do Governo. Dependemos de doações

para continuar lutando.

Nossos projetos visam a preservar o meio
ambiente e animais em geral, mediante

ações de conscientização da sociedade.

Acreditamos que mudanças dos hábitos, de
consumo e de entretenimento são capazes

de garantir o bem estar de todas as
espécies do planeta.

Venha fazer parte da nossa equipe.
Vamos juntos lutar por um mundo melhor.
Os animais e a natureza precisam de nós.


