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Oi

Oi, pessoal do Fala Bicho
Quero que vocês conheçam este projeto que deu certo, contra o tráfico de pássaros silvestres.
Se acharem que é legal divulgar, eu agradeço. O objetivo é chegar à população.
No início de setembro iniciei uma parceria com a ANDA - Agência de Notícias dos Direitos Animais, para
fazermos uma exposição itinerante pelo Brasil e outros países contra o tráfico de animais silvestres, com
desenhos de ilustradores e artistas plásticos convidados, sempre em lugares públicos como metrôs,
aeroportos, shoppings.., com o tema PASSARINHO NA GAIOLA NÃO CANTA, LAMENTA...
O objetivo é sugerir uma reflexão da população sobre o hábito antigo de se manter pássaros em
gaiolas, afinal eles nasceram com asas para voarem livres. Sem consumidor, não existe incentivo ao
comércio ilegal de pássaros.
O tráfico de animais silvestres é o terceiro comércio ilegal no planeta.
A primeira exposição será na Matilha Cultural, um espaço super interessante em São Paulo, inauguração
dia 06 de Dezembro às 20h. A partir daí, serão inúmeras exposições pelo Brasil todo, pegando os estados
onde este comércio é mais intenso, nordeste e sul do Brasil. Depois vai para Portugal, Itália, se juntando à
novos trabalhos de artistas locais que vão aderindo voluntariamente , numa ação engajada-cidadã, pela
natureza. O passarinho é um símbolo poético de todas as liberdades.
São 74 artistas brasileiros e estrangeiros participando nesta primeira exposição, a adesão deles foi total e
entusiasmada, muitos deles agradeceram a oportunidade de fazer uma ação positiva. São artistas
conhecidos de altíssima qualidade, como Orlando (da Folha de SP, Laerte, Rubens Matuck, Guto Lacaz,
Yara Kono talento portugues e outros.
Aqui vai o link da noticia: http://www.anda.jor.br/01/12/2011/exposicao-promovidapela-anda-reune-64artistas-brasileiros-e-estrangeiros
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