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PROPOSTA 2    ( 26 / 05   )

 Com base na leitura dos textos motivadores a seguir e nos

conhecimentos construídos ao longo da sua formação , redija um texto

DISSERTATIVO – ARGUMENTATIVO sobre o tema O COMBATE AOS MAUS -

TRATOS AOS ANIMAIS NO BRASIL , apresentando proposta de intervenção

que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de

forma , coesa e coerente , argumentos para a defesa de seu ponto de

vista.



Texto de apoio  1

 Lei determina punições para casos de maus-tratos aos animais

 O texto apresenta um rol de atos considerados como maus-tratos, que podem
ser quaisquer ações ou omissões assim atestadas por médico veterinário. Estão
previstos na lei: privá-los da liberdade de movimentos que lhes são próprios;
mantê-los em lugares anti-higiênicos e que lhes impeçam a respiração, o
descanso ou os privem de ar ou luz; abandoná-los; e mantê-los com outros que
os aterrorizem ou molestem.

 Quanto às sanções, a proposta estabelece que o infrator ficará sujeito àquelas
previstas no artigo 16 da Lei 7.772, de 1980, que trata da proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente.

 http://www.defatoonline.com.br/noticias/ultimas/22-07-2016/lei-determina-
punicoes-para-casos-de-maus-tratos-aos-animais



Texto de apoio 2 

 Nas últimas décadas ,a humanidade tem se sensibilizado contra ações de
crueldade e maus-tratos contra animais domésticos e silvestres, levando a
vários países a criarem regras mais rígidas de proteção aos animais. A
sociedade vem entendendo que os animais realmente devem ser protegidos
contra crueldades e maus-tratos. Através desta consciência, vem aumentando
consideravelmente as mobilizações populares contra certos costumes como a
tourada na Espanha e México e a "farra do boi" no sul do Brasil. Ainda, vários
esportes que utilizam animais como a "briga de canários" e a "briga de galo"
que se constituem verdadeiros costumes culturais em certas regiões do país,
estão sendo combatidos.

 https://kellpinesso.jusbrasil.com.br/artigos/111844203/maus-tratos-contra-
animais


