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Os animais em circo vivem confinados e
acorrentados em pequenas jaulas sem
a mínima condição de higiene.
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Em geral são espancados com barras
de ferro e/ou pedaços de pau.
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São freqüentemente chicoteados.
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Alguns têm suas garras arrancadas,
seus dentes quebrados e suas línguas
cortadas.
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São espetados com objetos
pontiagudos e queimados com ferro em
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Estão sujeitos a choques elétricos e à
privação de água e comida.
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Estão condenados a viver enjaulados e
diariamente torturados até o fim de suas
vidas.
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Filhotes vistos como excedente,
animais velhos e doentes, muitas vezes
são vendidos para zoológicos e
laboratórios.

Filhotes vistos como excedente,
animais velhos e doentes, muitas vezes
são vendidos para zoológicos e
laboratórios.

Muitos circos abandonam seus animais
em praças públicas, parques, galpões e
até mesmo em centros urbanos.
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Os Maiores e Melhores Circos do
Mundo NÃO Utilizam Animais em
seus Espetáculos!
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MUDE ESSA REALIDADE
NÃO VÁ À CIRCOS QUE USAM
ANIMAIS EM SEUS “ESPETÁCULOS”.
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DIGA NÃO À CRUELDADE
JUNTE-SE A NÓS NESSA LUTA
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