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PRODUÇÃO DE TEXTO -3º Ano EM- Profª -Simone 

Atividades para quinta-feira (17de dezembro de 2020). 

Comentário argumentativo - eutanásia para animais 

Texto 1 Cresce o número de animais abandonados em Curitiba Letícia Lemos, Revista 

Uninter Na cidade de Curitiba é cada vez maior o número de animais deixados à própria sorte 

pelos donos, que muitas vezes alegam não ter mais condições de criá-los. Entre os fatores para 

o abandono dos bichos de estimação estão a troca de residência, questões financeiras e 

mudança de cidade. (...) Segundo Soraya Simon, presidente voluntária desde 2001, a 

Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba (Spac) faz um trabalho de conscientização da 

população para acabar com o abandono de cães, lutando pela castração dos animais em massa 

e pela gratuidade desse serviço para pessoas de baixa renda e a favor do fim do comércio de 

criadouros ilegais. A Spac luta para que seja obrigatória a castração desses animais, pois 

evitaria grande parte dessa situação. “Por ano são abandonados 15 mil animais na cidade de 

Curitiba e apenas uma cadela, com toda a sua descendência, pode gerar mais de 67 mil 

filhotes, durante seis anos”, diz Soraya. Se for feito na Sociedade, o serviço de castração custa 

R$ 100,00, mas esses valores podem variar caso seja escolhido outro local,e conforme o 

tamanho, peso e sexo do animal. “Se a prefeitura se conscientizasse e fizesse essa castração 

nos cães de donos que não possuem condições financeiras, diminuiria ainda mais a quantidade 

de animais nas ruas”, salienta. (...) Dificuldades A presidente da Spac explica que a entidade 

está passando por inúmeras dificuldades financeiras e de conscientização da população. “As 

pessoas chegam com os animais saudáveis no abrigo e querem deixálos por vários motivos, 

mas não podemos recebê-los porque aqui não é um lugar para eles. E mesmo com toda nossa 

explicação, elas não entendem e os amarram no portão ou deixam caixas com a cadela e sua 

ninhada na frente do abrigo. Evitamos ficar com filhotes porque eles necessitam de mais 

cuidado e atenção e aqui não temos condições de fazer tudo isso”, lamenta. A Sociedade 

Protetora dos Animais também está encontrando dificuldades financeiras para manter o 

abrigo com tudo que necessita. “Estamos com mais de três mil reais em dívida no Petshop só 

em ração. Temos duas contas de água atrasadas, aluguel de R$1.500,00 atrasado e a única 

coisa que Prefeitura faz por nós é recolher os animais que morrem devido a uma doença ou 

brigas entre cães maiores com os menores”, conta Soraya. (Trecho disponível em: 

http://revista.grupouninter.com.br/index.php?edicao_id=68&menu_id=27&id=440. Acesso em 

09.12.2012.) 

 Texto 2 Políticas para animais de rua Anderson Gonçalves e Diego Antonelli, Gazeta do 

Povo Curitiba, 20.11.2012. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem, em primeira 

votação, um projeto de lei que estabelece políticas públicas para controle populacional de cães 

e gatos em todo o estado. Dentre as medidas estão ações preventivas contra o abandono de 

animais, regras para a esterilização dos bichos e a proibição do extermínio. A Lei Federal de 



Crimes Ambientais já considera crime em todo o território nacional, desde 1998, praticar 

maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou 

exóticos. A pena varia de três meses a um ano de detenção. Em caso de morte, a pena é 

aumentada de um sexto a um terço. No projeto de lei estadual, fica vedado o extermínio de 

cães e gatos para fins de controle da população de animais. A proposta também fixa novas 

regras para a esterilização dos bichos abandonados. “Visamos a uma castração responsável 

dos animais que estão na rua para que eles não aumentem sua prole”, afirma Cheida. O bicho 

que não apresentar um responsável único e definido, mas tiver laços de dependência com uma 

comunidade, será recolhido, esterilizado, registrado e devolvido ao local de origem. Os animais 

que estiverem abandonados poderão ser recolhidos pelo órgão municipal e colocados para 

adoção. Eutanásia é permitida em casos excepcionais De acordo com o veterinário Alexander 

Biondo, a eutanásia já é crime ambiental. “Mas há casos em que é permitida, como quando o 

animal constitui ameaça à saúde pública.” Segundo o Conselho Federal de Veterinária, ela 

também é possível se o bem-estar do animal estiver comprometido, se ele representar risco ao 

meio ambiente, ou se for objeto de atividades científicas. Redação 1 – Prof. Roberlei Bertucci 

O projeto também visa a estimular campanhas de conscientização para que os proprietários 

não abandonem os animais. Conforme o projeto, será realizada a identificação e o registro dos 

proprietários de cachorros e gatos. Essas informações serão incluídas em um banco de dados 

do órgão municipal responsável pelo setor. A fiscalização da lei ficará a cargo do órgão 

ambiental dos municípios. (Trecho disponível em 

http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1319775&tit=Politicas-

para-animaisde-rua. Acesso em 09.12.2012.)  

Texto 3 Opinião dos internautas (Gazeta do Povo, on -line) Você é a favor ou contra a 

eutanásia de animais abandonados? A favor Contra Sra. JM | 20/11/2012 | Sou totalmente a 

favor, pois os animais ficam passando fome e sede nas ruas, além de serem maltratados pelas 

pessoas que muitas vezes chegam a chutá-los nos terminais de ônibus, já arrumei até briga 

devido a isso. Depois de mortos não sofrerão mais. Sr. PP | 20/11/2012 | É um absurdo que 

ainda se pense que um meio de controle é a eutanásia. Querem controlar? Esterelizem todos 

os animais, os que estão nas ruas e dentro das casas. Quem quiser ter filhote que se cadastre 

como criador e pague impostos (e só possa vender filhotes castrados). Sr. RG | 20/11/2012 | 

Engraçado... próximo da minha antiga casa viviam mais de 15 cães abandonados, que faziam 

sujeira, latiam, sujavam a minha calçada e entravam em estabelecimentos comerciais. 

Inclusive vizinhos faziam casinhas nas ruas!!! A prefeitura não pode fazer nada, pois a 

responsabilidade é do dono. Que dono? Eqto isso eu fico com a sujeira e os latidos a noite toda 

e ninguém faz nada. Essa medidas tem apenas apelo populista! Pedi ajuda a várias ONGs e elas 

se recusaram a ajudar ou recolher os cães. Sra. T | 20/11/2012 | 10:17 Sou totalmente contra 

a eutanasia, só em caso do animal estar doente sem condições de cura.Solução castração.Sou 

a favor da vida seja de qualquer ser. 

 

 Proposta de redação 

 Você decide participar da discussão, postando um comentário sobre o 

tema, em resposta a (pelo menos) um dos comentários apresentados no 

texto 3. No seu comentário, você deverá 



 *utilizar informações presentes nos textos anteriores, relevantes para seu 

comentário; 

 * posicionar-se frente à opinião de (pelo menos) um internauta, levando 

em conta as informações apresentadas nos textos 1 e 2; e 

 * escrever entre 4 e 8 linhas. 

Qualquer dúvida estou à disposição. 


