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Petições no Brasil

Pela Proibição do Comércio de Animais SilvestresO IBAMA está avaliando o pedido de comerciantes de animais
silvestres, que querem a aprovação de uma EXTENSA LISTA de espécies silvestres que poderiam ser autorizadas ao
comércio. Confiná-las como animais de estimação é um ato de extrema crueldade, pela privação de sua liberdade e
pelas adversas condições de sobrevivência.
Através desta petição, repudiamos a ampliação da lista de espécies autorizadas, e pleiteamos junto ao IBAMA a proibição
do comércio de toda e qualquer espécie de animais silvestres.
ASSINE A PETIÇÃO: http://www.peticao24.com/pela_proibicao_do_comercio_de_animais_silvestres Campo Grande, MS:
SALVEM O SCOOBYA população de Campo Grande assiste estarrecida os conflitos de informação divulgados na
imprensa, com a declarações contraditórias do senhor prefeito de Campo Grande, que havia garantido não sacrificar o cão
Scooby mesmo que confirmasse o resultado positivo para o exame de leishmaniose e que, agora, se justifica alegando
que o Ministério da Saúde dará a palavra final.
Infelizmente, o nosso País ainda adota uma política cruel e criminosa que prefere matar a tratar animais, tão vítimas
quanto o Homem, em vez de TUTELAR a vida animal!
O Scooby não merece morrer!
LEISHMANIOSE: O mundo trata e o Brasil mata!
Assine e divulgue a Petição: http://www.peticaopublica.com.br/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N26644
CRUELDADE NUNCA MAIS! ASSINE A PETIÇÃO!
Os animais pedem ajuda. Junte-se a nós e lute por eles!http://www.crueldadenuncamais.com.br/assine_a_peticao.php
Contra a morte das capivaras do Lago do Café - Campinas/SP Vamos continuar divulgando o endereço da Petição para
impedir o abate das capivaras do lago do Café, precisamos chegar a 5000 assinaturas, e este documento será muito
importante.Gratas,Equipe do gaarcampinashttp://www.peticaopublica.com.br/PeticaoVer.aspx?pi=CMPDA
Proteste: uso de (cães) Beagles para experimentação na Universidade de Maringá Assine o abaixo-assinado contra o uso
dos Beagles da UEM:
em http://www.abaixoassinado.org/abaixoassinados/6584Petição Projeto de Lei contra Rodeios e Touradas na cidade de
Birigui/SPPrecisamos nos unir nacionalmente para apoiar o Projeto de Lei que será votado em 2 de agosto, 2010 na
cidade de Birigui - SP, que visa a proibição de Rodeios e Touradas naquela cidade.
http://www.peticaopublica.com/?pi=P2010N2625Petição Fim das Puxadas de
Cavaloshttp://www.peticaopublica.com:80/?pi=P2010N1989
Para: Ministério Público
A AMA Bichos (Associação dos Melhores Amigos dos Bichos) convoca a todos os amantes, protetores, ativistas pelos
direitos animais e defensores da vida e da liberdade a assinar esse protesto contra as Puxadas de cavalos em
Pomerode -SC.
As Puxadas são eventos (ou sessões de tortura?) em que cavalos são atrelados a mais de duas toneladas de peso e
obrigados a puxar a carga, muitas vezes sob chutes, tapas, socos e chicotadas.
Fotos da Puxada de Cavalos - agosto 2009:
http://picasaweb.google.com.br/oba.floripa/23082009ProtestoContraAPuxadaDeCavalosEmPomerodeSC#
Vídeos:
http://www.obafloripa.org/blog/2009/08/protesto-contra-a-puxada-de-cavalos-em-pomerodesc/
http://www.youtube.com/watch?v=i1ni3wuCnrg
PETIÇÕES PUBLICAS:
http://www.abaixoassinado.org/abaixoassinados/5996
http://www.peticaopublica.com:80/?pi=P2010N1989 Leishmaniose: matar animais não resolve! Apoio ao PL 510/10Petição
pela sanção/aprovação do Projeto de Lei 510/10, de autoria do deputado estadual Feliciano Filho, que obriga a realização de
exame laboratorial de contra prova em todos os animais com "suspeita" de Leishmaniose Visceral Canina, com a
finalidade de impedir a matança desnecessária de animais e do diagnóstico preciso para proteger
humanos.http://www.petitiononline.com/pl510/petition.htmlAbaixo assinado contra o homem que enforcou cão no bairro
http://tribunaanimal.org
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do Ipiranga em São Paulo/SPPara que o mesmo seja condenado na mesma proporção da crueldade que cometeu,
incluindo sua privação de liberdade, para que esse caso seja exemplar no sentido de coibir outros semelhantes pelo pais.
http://www.petitiononline.com:80/ipiranga/petition.html Petição Solicitamos providências urgentes do Prefeito de Praia
Grande/SPPara:Ministério PúblicoNESTA PETIÇÃO SOLICITAMOS MEDIDAS URGENTES DO PREFEITO DE PRAIA
GRANDE PARA QUE TOME ATITUDES REFERENTE A FALTA DE CUIDADOS QUE A ZOONOSES ESTA TENDO
COM OS ANIMAIS, SEM FAZER CAMPANHAS DE ADOÇÃO, CASTRAÇÃO, ETC.
http://www.peticaopublica.com:80/PeticaoVer.aspx?pi=P2010N1433 Petição Araraquara sem rodeios. Uma campanha
contra violência.Para:Prefeito Municipal de Araraquara Marcelo
Barbierihttp://www.peticaopublica.com/?pi=P2010N1514Esterilizações gratuitas em Fortaleza / CE Abaixo o link com a
petição online que trata da Campanha que está sendo organizada para que a Prefeitura de Fortaleza /CE providencie
esterilizações gratuitas ou a preços populares para pessoas carentes e voluntários das ONG´s.
http://www.PetitionOnline.com/uipace10/petition.html- CHUMBINHO NÃO! VAMOS ACABAR COM A MATANÇA!Petição
pela aprovação do Projeto de Lei N° 7586/06, que tramita na Câmara Federal e veta o registro de produtos que contenham
o aldicarbe, principal e mais letal ingrediente do nefasto chumbinho.http://www.petitiononline.com/chumb/
- Petição contra Rodeios de Piracicaba / SP
VAMOS ASSINAR !!!!!!
E REPASSAR.
http://www.petitiononline.com/rdpir/petition.html
- Pedido formal à Anvisa para que obrigue os fabricantes que NÃO testam seus produtos em animais, que coloquem essa
informação nas embalagens de cosméticos, produtos de embelezamento e afins!
O link da petição é http://www.petitiononline.com/cfm91082/petition.html
- Abaixo-assinado para emendas de defesa dos animais ao Plano Plurianual de Porto Alegre Convidamos a assinar
abaixo-assinado para que sejam apresentadas emendas ao projeto de lei do PLANO PLURIANUAL 2006-2009, da
Prefeitura Municipal de Porto Alegre / RS - Brasil, que tratem de ações em programas para: a) ESTERILIZAÇÃO
GRATUITA de animais domésticos, b) POSSE RESPONSÁVEL de animais; c) REDUÇÃO DE VTAs (veículos de tração
animal &ndash; carroças) e d) IMPLEMENTAÇÃO DE GALPÕES PARA RECICLAGEM de resíduos sólidos.
Para assinar, clique no link: http://www.petitiononline.com/ppa2006/petition-sign.html
- Cachorra queimada durante o banho em Pet Shop na Vila Mazzei (Zona Norte - SP) Clique aqui para conhecer os fatos
e ver as fotos http://www.petitiononline.com/TALITHA/petition.html - Petição contra a caça no Rio Grande do SulO Ibama
ainda não definiu a data do início da temporada de caça no Rio Grande do Sul. No final de abril a liberação do relatório do
Programa de Pesquisa e Monitoramento de Fauna Cinegética pela Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul gerou
mal-entendido. O documento, que aponta as espécies sujeitas ao abate, indicava o
dia 13 como data possível para o início da temporada. O Ibama ressalva que não precisa seguir a sugestão da fundação. O
órgão prevê iniciar a temporada ainda em maio.
http://www.petitiononline.com/rs001/petition.html
- Nao podemos esquecer do cão morto, cruelmente, pelo COVARDE (21 anos), em FLORIANOPOLIS. O assassino já
responde EM LIBERDADE.
ASSINE A PETICAO: COLOQUE SEU DOCUMENTO, caso contrario NAO TERÁ VALIDADE.
(repasse aos amigos)
http://www.petitiononline.com/220282
- Cão Urso Pede Justiça!
Urso um cãozinho de rua teve seu rosto queimado por óleo quente e ficou cego de um olho e sabem pq?sabem qual foi o
crime desse pobre animalzinho?
FOME
E pior q o canalha que fez isso está solto!justiça ao cão Urso!
chega de crueldade contra animais!
Pessoas q fazem esse tipo de atrocidade merecem ser punidas!http://www.petitiononline.com/kk1234/petition.html
- Petição em protesto - Cadela morta com crueldade em 6/4/2005 - Pelotas/RS
http://www.petitiononline.com/CF060375/petition.html
ASSINEM POR FAVOR!!! E DIVULGUEM
A Polícia Civil tem três suspeitos de amarrarem uma cadela de rua ao pára-choque de um carro e de arrastarem o
animal até a morte, no centro de Pelotas. A informação foi confirmada ontem pelo delegado Osmar dos Anjos,
responsável por apurar o crime. A identidade do trio é mantida em sigilo pela polícia para não atrapalhar as
investigações.
http://tribunaanimal.org
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Segundo dos Anjos, um dos suspeitos já foi reconhecido por testemunhas. O trio ainda não prestou depoimento, mas
deve ser intimado na próxima semana quando o delegado espera concluir o inquérito aberto para apurar o caso.
"Devo ouvir outras testemunhas e colher mais provas", informou. Os responsáveis pela morte do animal serão
enquadrados na Lei 9.605/98, que trata dos crimes ambientais. Se forem condenados podem pegar de três meses a
um ano de detenção, além de multa (cujo valor é decidido pelo juiz).
A morte do animal comoveu a comunidade. Preta como era conhecida a cadela estava prenhe e era cuidada por
moradores próximos ao local em que aconteceu o crime, na esquina das ruas General Teles com Gonçalves Chaves.
"Estou impressionado com a repercussão. Tenho recebido e-mails e telefonemas de pessoas de outras cidades,
revoltadas com esse caso", relatou o delegado. Dos Anjos não confirmou se os suspeitos seriam estudantes
universitários.
Escrever seu protesto para:
gilvan@diariopopular.com.br

http://tribunaanimal.org

caroline.torma@zerohora.com.br leitor@zerohora.com.br
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