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PEA faz protesto contra uso de peles de animais em Campos do Jordão
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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. “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
Gabriela Toledo.
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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.
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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.
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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 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. www.pea.org.br

(O MUNDO WALTER)

Você decide: Superheróis ou superbabacas?

(HUMOR)

11 linces

(A HISTÓRIA DE TUDO)

Como deixar a
timidez de lado e se
dar bem numa festa

Conheça as
empresas que
não deram certo

(HUMOR)

14 lontras
Mulher: que bicho é
esse??

Confira aqui mais
dicas dos operários

Mais Informações e fotos:www.pea.org.br/crueldade/peles/index.htm
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Evento: Protesto contra uso de peles de animais
Data: 24/07/04, sábado
Horário: entre 14 horas e 15 horas
Local: Praça São Benedito, Bairro de Capivari, Campos do Jordão (SP)
Organização: Projeto Esperança Animal (PEA)

Projeto Esperança Animal
Ana Gabriela Toledo (Gaby)
Vice-presidente
Com: (11) 3091-5817
Cel.: (11) 9612-6463
Email: gaby@pea.org.br
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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. “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
Gabriela Toledo.

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
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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 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. www.pea.org.br

Mais Informações e fotos:www.pea.org.br/crueldade/peles/index.htm

Evento: Protesto contra uso de peles de animais
Data: 24/07/04, sábado
Horário: entre 14 horas e 15 horas
Local: Praça São Benedito, Bairro de Capivari, Campos do Jordão (SP)
Organização: Projeto Esperança Animal (PEA)

Projeto Esperança Animal
Ana Gabriela Toledo (Gaby)
Vice-presidente
Com: (11) 3091-5817
Cel.: (11) 9612-6463
Email: gaby@pea.org.br
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