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Os pais do menino que caiu no recinto de um gorila num 
jardim zoológico em Cincinnati, Estados Unidos, podem vir 
a ser processados, porque os funcionários do zoo viram-se 
obrigados a matar o animal para salvar a criança. 
O caso está a revoltar as redes sociais. Várias pessoas 
pedem que os pais da criança sejam responsabilizados pelo 
incidente e criticam o modo de atuação dos serviços do zoo. 
 http://www.dn.pt/mundo/interior/pais-do-menino-que-caiu-na-jaula-

responsabilizados-pela-morte-do-gorila-5200312.html 

 
 

A mãe da criança que caiu na jaula dos gorilas do jardim 
zoológico de Cincinnati, nos Estados Unidos, foi ilibada de 
responsabilidades pelo procurador do condado de Hamilton. O 
caso, que terminou com o abate de um gorila macho de 17 anos 
de nome “Harambe”, tinha levantado suspeitas de negligência 
por parte da mãe da criança.  

http://pt.euronews.com/2016/06/06/mae-e-absolvida-no-caso-do-gorila-
abatido-no-zoo-de-cincinnati/ 

 

CPI dos Maus-tratos de Animais pede fim de rodeios e de bichos em circos 

Relatório do deputado Ricardo Tripoli foi aprovado nesta quinta-feira. 
Comissão defende agilidade na tramitação de 40 projetos de lei. 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/cpi-dos-maus-tratos-de-animais-pede-fim-de-rodeios-e-de-bichos-em-circos.html 
 

 

"A ideia de que é engraçado ver animais silvestres coagidos a agirem 
como pessoas atrapalhadas, ou emocionante ver “feras” poderosas 
reduzidas a covardes apavorados por um treinador que estala seu chicote 
é primitivo e medieval. Vem da velha ideia de que somos superiores a 
outras espécies e que temos o direito de ter o domínio sobre eles. “ - Dr. 
Desmond Morris, antropólogo e etólogo. 
 
Saiba como denunciar maus-tratos ou crueldade contra animais 
Quando o assunto é denúncia de maus-tratos ou crueldade contra animais, o 
Brasil possui legislação pertinente e autoridades competentes que são 
responsáveis pela manutenção da lei e punição de crimes 
 
Caso você presencie maus-tratos a animais de quaisquer espécies, sejam 
domésticos, domesticados, silvestres ou exóticos – como abandono, 

envenenamento, presos constantemente em correntes ou cordas muito curtas, manutenção em lugar anti-
higiênico, mutilação, presos em espaço incompatível ao porte do animal ou em local sem iluminação e ventilação, 
utilização em shows que possam lhes causar lesão, pânico ou estresse, agressão física, exposição a esforço excessivo 
e animais debilitados (tração), rinhas, etc. –, vá à delegacia de polícia mais próxima para lavrar o Boletim de 
Ocorrência (BO), ou compareça à Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. 
 
A denúncia de maus-tratos é legitimada pelo Art. 32, da Lei Federal nº. 9.605, de 12.02.1998 (Lei de Crimes 
Ambientais) e pela Constituição Federal Brasileira, de 05 de outubro de 1988. 
https://www.worldanimalprotection.org.br/denuncia 

Em seu texto dissertativo-argumentativo, trate do tema abordado nos textos acima, defendendo sua tese com 

argumentos consistentes, levando-se em consideração o contexto brasileiro. Selecione, organize e relacione ideias, 

fatos e opiniões sobre: O tratamento dado a animais como reflexo da ética humana 
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