Nós fizemos um anúncio histórico, que incluiu o encerramento dos programas de reprodução
com orcas, a introdução de um novo, inspirador e natural encontro com as orcas, e o
lançamento de uma parceria para proteger os oceanos e os animais marinhos. Nós estamos
criando uma nova visão para o SeaWorld que irá nos ajudar a alcançar nossa missão que é a de
inspirar cada um de nossos visitantes a agirem em prol da proteção dos animais e ambientes
selvagens.
Quando o SeaWorld abriu suas portas há mais de 50 anos, as orcas eram temidas e até mesmo
caçadas. Agora, elas estão entre os mais amados mamíferos marinhos do planeta graças, em
parte, aos encontros inspiradores que nós já promovemos a mais de 400 milhões de visitantes
A nova visão do SeaWorld reflete as mudanças na sociedade e a evolução do SeaWorld
acompanhando essas mudanças, que incluem o fim dos programas de reprodução de orcas,
um novo encontro inspirador e natural nos parques, e as parcerias em busca da proteção dos
oceanos e animais marinhos.
Enquanto essas decisões significam uma mudança nos nossos negócios, elas não mudam
nossos valores principais e propósitos: proteger os animais na natureza e inspirar nossos
visitantes a juntar-se a nós nessa fundamental missão.
O Presidente & CEO do SeaWorld Joel Manby fala sobre esse anúncio histórico em uma carta
enviada ao Los Angeles Times.
Última geração de orcas
As orcas que estão atualmente sob os cuidados da empresa fazem parte da última geração de
orcas no SeaWorld. Nós não capturamos baleias da natureza há aproximadamente 40 anos.
Agora, nós estamos indo além e iremos encerrar os programas de reprodução desses animais
em nossas instalações. Com a habilidade e dedicação de toda a equipe do SeaWorld, nós
iremos proteger e cuidar das orcas que estão nos parques até o fim de suas vidas e os
visitantes continuarão a ter contato e serem inspirados por elas.
Novos, inspiradores e naturais encontros com orcas em substituição aos espetáculos teatrais
Nós vamos introduzir novos, inspiradores e naturais encontros com orcas em substituição aos
espetáculos teatrais como parte do nosso comprometimento continuo com a educação,
pesquisas científicas e resgates de animais em risco. Tudo será um reflexo do ambiente natural
e das pesquisas, programas de educação, cuidados e respeito que estão alinhados a nossa
missão de avançar no bem-estar e preservação dessas incríveis criaturas. Esses novos
programas serão focados nos exercícios para enriquecimento da saúde e do bem-estar das
orcas. A mudança terá início no ano que vem no parque de San Diego, na Califórnia, seguido
por San Antonio, no Texas, e Orlando, na Flórida, em 2019.
Nova parceria para proteger os oceanos e mamíferos marinhos
Nós estamos honrados com o apoio que a “The Humane Society of the United States (HSUS)” –
maior e mais eficiente organização de proteção dos animais nos Estados Unidos – está nos
dando nas mudanças anunciadas. Essas duas organizações estão juntas em um acordo que irá
fortalecer a missão de ambos os grupos. O SeaWorld e a Humane Society of the United States
(HSUS) estão juntas em uma parceria focada na saúde dos nossos oceanos e dos animais que
ali vivem. A HSUS e o SeaWorld compartilham do mesmo amor pelos animais e a mesma
missão em protegê-los. A parceria irá ajudar cada grupo a ampliar sua missão e está baseada
no interesse comum em proteger os animais selvagens e os lugares ondem vivem. Os
problemas envolvendo a preservação e a proteção dos animais são muito maiores que
qualquer organização, e nós podemos ser muito mais fortes juntos.

Última Geração
Os tempos mudaram, e nós também estamos mudando. As orcas que estão sob nossos
cuidados atualmente fazem parte da última geração de orcas do SeaWorld. A companhia
encerrou todos os seus programas de reprodução de orcas.
Nós sempre colocamos a saúde e o bem-estar das nossas orcas à frente de qualquer coisa. Nós
temos os mais experientes veterinários e cientistas nos orientando de como fazer isso de uma
maneira que a saúde e o bem-estar esteja sempre como prioridade.
Nós amamos nossas orcas assim como os nossos visitantes e por isso queremos sempre o
melhor para as baleias, os visitantes, os funcionários e para o SeaWorld.
“O SeaWorld foi o responsável por apresentar as orcas para mais de 400 milhões de visitantes
e estamos orgulhosos pela nossa contribuição para o entendimento humano sobre esses
animais”, disse Joel Manby, presidente e CEO do SeaWorld Entertainment, Inc. “Assim como o
entendimento da sociedade sobre as orcas mudou, o SeaWorld também está mudando. Ao
fazer dessa geração de orcas a última sob nossos cuidados e repaginando a maneira de como
os visitantes vão se encontrar com esses animais maravilhosos, nós estamos reforçando a
nossa missão de oferecer aos visitantes experiências significativas.”
A companhia não coleta orcas do ambiente selvagem há mais de 40 anos e as que vivem no
SeaWorld nasceram lá ou passaram a maior parte de suas vidas sob cuidados humanos. Essas
orcas não poderiam sobreviver nos oceanos ou ambientes que oferecem ameaças como
poluição e outros danos causados pelo homem.
A população de orcas que vive atualmente no SeaWorld, incluindo Takara, que ficou grávida no
ano passado, continuará vivendo nos habitats dos parques da companhia, onde recebem os
mais altos níveis de cuidados baseados nas mais recentes descobertas da medicina veterinária
e da ciência e com as melhores práticas zoológicas. Os visitantes poderão observar essas orcas
por meio de novos encontros educacionais e em áreas de visualização dentro dos habitas
existentes.
O trabalho feito pelas instituições zoológicas como o SeaWorld é fundamental para a proteção
de animais no ambiente selvagem, especialmente os mamíferos marinhos. Por isso, o
SeaWorld vai destinar US$ 50 milhões nos próximos cinco anos em projetos que irão torná-lo a
organização líder no mundo em resgate de animais marinhos, defendendo o fim da pesca
comercial de orcas e focas e o encerramento das atividades de retirada das barbatanas dos
tubarões.

Encontros Educacionais
Novos, inspiradores e naturais encontros com orcas em substituição aos espetáculos teatrais:
A nova interação que teremos com as orcas em nossos parques dará um outro rumo para os
shows com esses animais. Nós vamos introduzir novos, inspiradores e naturais encontros com
orcas em substituição aos espetáculos teatrais como parte do nosso comprometimento
continuo com a educação, pesquisas científicas e resgates de animais marinhos em risco.
As atividades com as orcas serão um reflexo do comportamento natural delas e as
apresentações terão como foco as atividades de pesquisa, o conteúdo educacional, os

cuidados e respeitos por esses animais, estando assim alinhadas à nossa missão no avanço das
técnicas de bem-estar e preservação dessas maravilhosas criaturas.
Não sendo mais um espetáculo teatral, essas apresentações serão como um documentário ao
vivo - bem produzido e engajado – que terá como ponto central o comportamento natural das
orcas na natureza, os atributos físicos, a inteligência e a estrutura social. A mudança terá início
no ano que vem no parque de San Diego, na Califórnia, seguido por San Antonio, no Texas, e
Orlando, na Flórida, em 2019.
Clique aqui para aprender mais sobre as orcas no SeaWorld e conheça o perfil das orcas.

Nova parceria para proteger os oceanos e mamíferos marinhos
Duas organizações líderes em seus respectivos segmentos estão juntas em um acordo que irá
fortalecer a missão de ambos os grupos. O SeaWorld e a Humane Society of the United States
(HSUS) estão juntas em uma parceria focada na saúde dos nossos oceanos e dos animais que
ali vivem. A parceria irá ajudar cada grupo a ampliar sua missão e está baseada no interesse
comum em proteger os animais selvagens e os lugares ondem vivem.
Por mais de 50 anos, o SeaWorld tem sido uma das organizações zoológicas mais importantes
do mundo, inspirando visitantes a protegerem os animais e os ambientes selvagens por meio
de experiência pessoais, interativas e informativas. E, devido aos nossos 1,5 mil profissionais
especializados em cuidados animais, a companhia oferece cuidados de altíssima qualidade
para todos os animais, além de cuidar de centenas de animais resgatados da natureza em
situação de risco e conduzir diversos programas educacionais e pesquisas científicas.
A HSUS é a maior e mais eficiente organização de apoio a proteção dos animais e que busca
um mundo mais humano para as pessoas e animais conduzindo mudanças não só nos Estados
Unidos como no mundo todo. A HSUS e suas afiliadas fornecem apoio nos cuidados e serviços
para mais de 150 mil animais por ano.
A HSUS e o SeaWorld irão trabalhar juntos no apoio de ações e programas de educação sobre
os oceanos e seus animais:
Proteção de Peixes e Mamíferos: O SeaWorld e HSUS irão juntos promover esforços contra a
matança comercial de baleias, focas e outros mamíferos marinhos, bem como lutar contra a
atividade de remoção das barbatanas de tubarão. Isso tudo, além dos esforços que o SeaWorld
já realiza em resgate, pesquisas e recursos destinados a proteger e salvar mamíferos marinhos
na vida selvagem.
Saúde dos Oceanos: O SeaWorld e HSUS irão juntos promover esforços para proteger os
arrecifes de corais e as espécies marinhas que habitam esses locais lutando contra a captura
ilegal de peixes ornamentais.
Frutos do mar sustentáveis: Todos os frutos do mar e peixes servidos nos parques são de
criações sustentáveis e a companhia irá oferecer outros alimentos que reflitam a consciência
que temos sobre os cuidados animais, assim como carne de porcos criados livres, ovos de
galinhas criadas fora de gaiolas e mais opções vegetarianas.
Enquanto a parceria com a HSUS não envolve investimentos financeiros, o SeaWorld
comprometeu U$ 50 milhões nos próximos cinco anos para o apoio a outros grupos de
preservação e resgate com o objetivo de ser líder nas ajudas aos mamíferos marinhos.

HSUS elogiou a decisão do SeaWorld em encerrar os programas de reprodução de orcas. Como
o SeaWorld não captura orcas na natureza há mais de 40 anos, então o fim da reprodução
significa que essa é a última geração de orcas sob os cuidados dos parques SeaWorld. Quanto
às orcas que vivem no SeaWorld, a HSUS também elogiou o fato da companhia terminar com
as performances teatrais com orcas e substituir esses shows por encontros que evidenciem o
comportamento comum das baleias em um ambiente ainda mais natural.
O SeaWorld e a HSUS buscarão continuamente oportunidades de colaborações estratégicas,
visando o crescimento dos esforços de apoio à preservação dos oceanos e ao tratamento que
os humanos dão aos animais.
Leia mais sobre a parceria do SeaWorld e da HSUS aqui. E clique aqui para ler o editorial
assinado pelo Presidente & CEO do SeaWorld Joel Manby e pelo Presidente& CEO da HSUS
Wayne Pacelle.

