Brasília, Brasil
24 de novembro de 2016
Excelentíssimo Sr. Presidente da República Federativa do Brasil, Dr. Michel Temer
Prezado Dr. Michel Temer,
Em nome da Humane Society Internacional (HSI), escrevo em caráter de urgência para lhe pedir
que apoie a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declara a vaquejada inconstitucional,
vetando o Projeto de Lei 24/2016, o qual já foi aprovado pelo Congresso Nacional.
A Humane Society Internacional (HSI), que é uma das maiores organizações de proteção animal no
mundo, compartilha das preocupações de grupos de proteção animal no Brasil, no que diz respeito
à crueldade inerente à vaquejada. Dessa forma, ficamos muito satisfeitos em notar que o Supremo
Tribunal Federal declarou essa prática inconstitucional no estado do Ceará.
Tais eventos não deveriam ser celebrados em pleno século 21. Essa não é apenas uma constatação
da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmén Lúcia Antunes, mas também dos cidadãos
brasileiros e de muitas pessoas compassivas ao redor do mundo.
A HSI acredita que nenhum tipo de entretenimento pode justificar a crueldade com os animais.
Pedimos urgentemente que tome uma posição compassiva contra esses eventos cruéis e considere
a opinião dos brasileiros que são contra isso.
Seu partido tem uma oportunidade real de fazer uma diferença positiva para os animais em seu
país, enviando uma forte mensagem para os cidadãos brasileiros e, mais amplamente, para a
comunidade global, que o Brasil não mais suportará ações de crueldade para entretenimento com
os animais.
Respeitosamente, pedimos o seu apoio na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em seu
país, na mais recente oportunidade de colocar um fim nesse espetáculo brutal, de uma vez por
todas. Acreditamos fortemente que essa política, aprovada pelo seu partido, está apta a ser
apoiada pelos cidadãos brasileiros e ser aplaudida por pessoas compassivas em todo o mundo,
que gostariam de ver o fim dessa crueldade
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Sinceramente,

Kitty Block
Vice-presidente
Humane Society International
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