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Diversão politicamente correta
Agenda da Semana

PEA faz protesto contra uso de peles de
animais em Campos do Jordão
A ONG Projeto Esperança Animal (PEA) realizará no dia
24 de julho, sábado, em Campos do Jordão (SP), um
protesto contra o uso de peles de animais em vestuário. O
evento tem a finalidade de informar e conscientizar a
população de que o uso de peles de animais na indústria de
confecção é uma prática cruel, retrógrada e desnecessária.

Gabriela Toledo.

É possível proteger-se do frio e vestir-se elegantemente
sem que seja necessário matar animais. Pessoas que usam
peles de animais são motivadas pela vaidade e pela
necessidade de afirmação de status. Em um país de
temperaturas amenas como o Brasil, o uso de peles causa
ainda mais assombro, diz a vice-presidente da PEA, Ana

Cerca de 15 ativistas da PEA estarão reunidos às 14 horas deste próximo sábado na Praça João Benedito, no
bairro de Capivari. Eles estarão caracterizados para fazer uma dramatização sobre as péssimas condições de vida
dos animais criados em cativeiro para a produção de pele e distribuirão 5.000 panfletos educativos para a
população. “Escolhemos Campos do Jordão por ser uma cidade reconhecidamente de clima frio, que atrai
milhares de turistas no inverno”, diz Ana Gabriela.
Os animais que são criados em cativeiro para a produção de peles passam suas vidas em pequenas gaiolas e
adquirem comportamentos neuróticos, como a auto-mutilação e o canibalismo. A reprodução consangüínea faz
com que muitos deles nasçam com deficiências. A estrutura de arame das gaiolas causa ferimentos profundos
nas suas patas. Os métodos de abate são extremamente cruéis: eletrocussão, asfixia, envenenamento,
afogamento e estrangulamento. Alguns deles têm suas línguas cortadas e sangram até a morte. Muitos deles são
esfolados ainda vivos e conscientes.
Em seu meio-ambiente, são capturados com armadilhas e ficam presos por dias, sangrando, sem alimento, sem
água e indefesos contra predadores. Na tentativa de se libertarem, chegam a roer a própria pata e acabam
morrendo de hemorragia ou infecção. Alguns animais, como os bebês-focas do Canadá, são mortos a pauladas
para que suas peles brancas e macias de recém-nascidos não sejam danificadas.
Há muitos tecidos naturais e sintéticos, de boa qualidade térmica, que substituem com vantagem a pele de
animais. Algumas alternativas são o algodão, o canvas, o náilon, o vinil e o ultrasuede. Segundo um estudo da
Ford Motor, a produção de um casaco de peles de animais gera grande desperdício de energia em comparação
com a confecção de um casaco de pele sintética: gasta-se três vezes mais quando o animal é pego em armadilha
e quarenta vezes mais se o animal é criado em cativeiro.
Para fazer um casaco de peles de comprimento médio matam-se:
125 arminhos
100 chinchilas
70 martas zibelinas
30 ratos almiscarados
30 sariguéias
30 coelhos
27 guaxinins
17 texugos
14 lontras
11 raposas douradas
11 linces
09 castores
Sobre a PEA - A ONG Projeto Esperança Animal (PEA) é uma entidade de proteção ao meio ambiente e à
biodiversidade formada por profissionais dos mais diversos segmentos da economia, que acreditam no dever do
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ser humano em respeitar toda espécie de vida. O objetivo da PEA é contribuir para propiciar harmonia entre as
diversas espécies do planeta e os seres humanos por meio da criação e implementação de ações isoladas e
campanhas, além do desenvolvimento de métodos de conscientização da opinião pública e de mobilização em
massa.
Mais Informações: http://www.pea.org.br/

23 de Julho até 21 de Agosto - Criança Esperança e Amor aos Pedaços
Uma das maiores redes de doçarias da América Latina criou bolo especial
que terá 50% do valor de suas vendas revertido para o projeto A rede de
doçarias Amor aos Pedaços faz parte da parceria que o Criança
Esperança efetivou com restaurantes de São Paulo e Rio de Janeiro para
criar mais uma frente de arrecadação para a campanha.
Em iniciativa inédita, formou-se um circuito gastronômico, ocorrendo no
mesmo período do evento. Vários estabelecimentos criaram pratos
especiais inspirados no tema Criança Esperança. Durante o período da
ação, 50% do valor obtido com a venda destes pratos será revertido para
o projeto.
A Amor aos Pedaços convocou sua equipe da cozinha experimental para
criar, especialmente para a campanha, o Bolo Criança Esperança, que leva os símbolos da campanha: o
menino e a menina. O Bolo Criança Esperança (R$ 48,90 - 1.300g) é feito de bolo de chocolate recheado com
brigadeiro e bicho de pé, coberto com brigadeiro, chocolate granulado e marshmallow.
Participam também do Circuito Gastronômico em São Paulo: Bar des Arts, Café Antique, Ici Bistrô, Le
Bistrô, Le Vin, Madelleine, Pallazzo Grimaldi, Sérgio Arno e Sweet Pimenta.

23 - 30 de Julho - Cursos e atividades criativas
Festas é tema de cursos oferecidos pela ADD com o objetivo de aumentar renda familiar através do artesanato e
outras atividades criativas. A ADD - Associação Desportiva para Deficientes organizou uma série de cursos
de férias sobre o artesanato voltado para Festas, que são abertos a toda população em geral e em especial para
os deficientes que desejam aumentar a renda familiar através do artesanato. O valor do investimento será
revertido para a compra do material necessários para as aulas.
A ADD - Associação Desportiva para Deficientes, sem fins lucrativos, foi criada
em 1996 e promove a integração do deficiente físico na sociedade por meio do
esporte adaptado. Atualmente, cerca de 600 atletas são atendidos nas
modalidades basquete em cadeiras de rodas, natação, atletismo e surf.
A equipe da associação também elabora projetos que beneficiam não só seus
atletas, mas os que precisam de algum apoio.
Curso de Escultura de Bexigas (23/07)
Objetivo: Aprender a dar formatos diferenciados a bexigas para animação e decoração de festas.
Professora: Thaiz Merege - das 14 às 17horas - 10 vagas - Investimento: R$ 5,00
Curso de Maquiagem Artística (30/07)
Objetivo: Aprender como fazer maquiagens decorativas em rostos de crianças para festas infantis.
Professora: Thaiz Meregeata - das 14 às 17horas - 10 vagas - Investimento: R$ 5,00
ADD - Av. Jandira, 1.111 - Planalto Paulista - São Paulo/SP
Inscrições antecipadas / informações: Tel (11) 5052-9944 / 5052-9726 com Karen ou eventos@add.org.br

Até 31 de Julho - Sobremesa com Cidadania
Projeto Doce Atitude
A hora da sobremesa na Churrascaria Grill Hall Prazeres da Carne é muito mais doce no
mês de julho. É a Campanha Doce Atitude, que reverterá parte da renda com a venda
das sobremesas para o GRAACC durante todo o mês. A iniciativa contribuirá para
manutenção do hospital fundado e mantido pela organização, onde são realizados
mensalmente mais de 2.400 atendimentos a crianças e adolescentes com câncer.
O GRAACC - Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer - é uma organização sem fins lucrativos
criada com o objetivo de garantir a crianças e adolescentes com câncer o direito de alcançar todas as chances de
cura com qualidade de vida, dentro do mais avançado padrão científico.
Churrascaria Grill Hall Prazeres da Carne - R. Pedro de Toledo, 1.361 - Vl. Clementino - São Paulo/SP
Segunda a sexta: 12:00 às 16:00hs e 18:00 às 23:00hs - Sábados: das 12:00 às 24:00hs.
Domingos e feriados: das 12:00hs às 23:00hs - http://www.grillhall.com.br/

Agosto - Cursos de Curta Duração
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