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Violência contra Animais? Saiba como reagir.
Categories : Biblioteca

Considerando que todo o animal tem direitos.
Considerando que o desconhecimento e desrespeito dos ditos direitos conduziram e
continuam a conduzir o homem a cometer crimes contra a natureza e contra os animais.
Considerando que o reconhecimento por parte da espécie humana dos direitos à
existência das outras espécies de animais constitui o fundamento da coexistência das
espécies no mundo.
Considerando que o homem comete genocídios e que existe a ameaça de os continuar a
cometer.
Considerando que o respeito pelos animais, por parte do homem, está relacionado com o
respeito dos homens entre eles próprios.
Considerando que faz parte da educação, ensinar, desde a infância, a observar,
compreender, respeitar e amar os animais.

Proclama-se o seguinte:
Artigo 1º
Todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à existência.

A citação acima foi Preâmbulo e Art. 1º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, uma
proposta para diploma legal internacional, levado por ativistas da causa pela defesa dos direitos
animais à UNESCO em 15 de Outubro de 1978, em Paris.
Estamos numa época de denunciar injustiças e poucas serão maiores que aquelas cometidas
contra aqueles que não tem voz para se expressar. Felizmente, as ferramentas para combater
esta grave violência são muitas, basta saber onde estão e como usá-las. Para fazer denúncias
sobre maus-tratos a animais, entre em contato com alguma ONG ou órgão do governo. Essas
organizações oferecem abrigo, tratamento veterinário, apuram denúncias e ajudam os bichos
abandonados a encontrar um lar.

Projeto Esperança Animal - PEA
Uma ONG de abrangência nacional, com voluntários espalhados pela maioria dos estados
brasileiros, mas concentrados na região da Grande São Paulo. Sem sede física, atua pelo seu site
como um canal para adoções e informações sobre questões de defesa dos animais, inclusive
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denúncias de maus tratos.
Sociedade União Internacional Protetora dos Animais - SUIPA: telefone: (21) 3297-8777
A SUIPA oferece abrigo a animais abandonados, atendimento veterinário e laboratório com preços
abaixo da média. A ONG também tem serviço de adoção, ajuda a procurar animais perdidos,
recolhe animais feridos de vias públicas e dá orientações sobre cuidados com os animais de
estimação. As denúncias podem ser feitas por telefone ou pelo site.
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 1801 Benfica, Rio de Janeiro, RJ
União Internacional Protetora dos Animais - UIPA: telefone (11) 3313-1475 e (11) 3228-1462
ou por e-mail uipasp@uol.com.br
Fundada em 1895, a UIPA é a associação civil de defesa dos animais mais antiga do país.
Recolhe animais abandonados e maltratados e os oferece para adoção, além de possuir clínica
veterinária. Também recebe denúncias via fax (3228-14-62), via e-mail ou pelo correio e
encaminha ao denunciado uma carta de advertência informativa de que a prática pode, em tese,
constituir crime. O suposto infrator também é orientado sobre qual tratamento deve ser dispensado
ao animal. Persistindo a situação, cabe ao denunciante comunicar o fato à entidade, o que
resultará no encaminhamento do caso ao Ministério Público, órgão competente para apurar as
denúncias de maus-tratos com animais.
Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, nº 3200 - Canindé - São Paulo, SP
Instituto Boitatá. E-mail: maurivan@institutoboitata.org
A Associação Instituto Boitatá de Etnobiologia e Conservação da Fauna é uma Associação Civil
sem fins lucrativos criada em 22 de julho de 2014. Seu objetivo é preservar e fortalecer a
conservação de espécies da fauna, principalmente anfíbios e répteis brasileiros. Tal objetivo vem
sendo alcançado através de trabalhos diários de geração e difusão de conhecimento em
comunidades tradicionais e sociedade acadêmica e civil, proteção contra espécies invasoras e
proteção dos ambientes naturais e/ou artificiais a fim de preservar os habitats para as espécies da
fauna brasileira.
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