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BRASIL
Campanha Contra o Uso de Peles
Fonte: FALA BICHO
Vamos enviar protestos a algumas lojas, estilistas, peleiros e editorias de
moda. É preciso que os exploradores deste setor sintam que esta industria
não pode mais existir já que é feita através do sofrimento daqueles seres
que tanto amamos e respeitamos. BASTA!!!!
A seleção de e-mails que fizemos, aqui está:
alessa@alessa.com.br;aline@nkstore.com.br;artedapele@sinos.net;
carla@madamek.com;juliaaguiar@juliaaguiar.com.br;centraldeatendimento@richards.com.br
comercial@tidsy.com.br;contato@auslander.com.br;contato@coven.com.br;
contato@mobonline.com.br;contato@santacor.com.br;contato@viafloresmultimarcas.com.br
contato@zibba.com.br;criativa@edglobo.com.br;dania@daniareiter.com.br;
donacoisa@donacoisa.com.br;estilo.abril@atleitor.com.br;fashionmall@animale.com.br
fashionmall@huisclos.com.br;fashionstyle97@hotmail.com;giuliaborges@giuliaborges.com.br
infocidadejardim@carlosmiele.com.br;ipanema@tempo4.com.br;leatherjet@leatherjet.com.br
lennyecia@lennyecia.com.br;luko@luko.com.br;manequim.abril@atleitor.com.br
maramac@maramac.com.br;marieclaire@edglobo.com.br;mktmix@mktmix.com.br
nova.abril@atleitor.com.br;patriciavierario@patriciaviera.com;paulogusmao@domain.com.br
rachel.martins@mariabonita.com.br;SAC@hstern.com.br;sac@m5textil.com.br
sac@mofficer.com.br;sac@mrcat.com.br;sacarezzo@arezzo.com.br;
shoppingleblon@animale.com.br;showroom@crisbarros.com.br;
showroom@fabriziogiannone.com;studio@giovannibianco.com;
giuliaborges@giuliaborges.com.br;pveiga@oglobo.com.br;press@net-aporter.com;
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comercial@angeladiverbeno.com.br;ferricouros@ferricouros.com.br;
tatiana.guimaraes@ellus.com;contato@pelesmarcos.com.br;
eurobrascouros@hotmail.com;gabriela@neworder.com.br;andreaduca@gregory.com.br;
lelis@lelis.com.br;renata@spezzato.com.br;capitollium2000@yahoo.com;
asimoes@abril.com.br;fernanda.colavitti@abril.com.br;
forestinova@gmail.com;marketing@mariabonitaextra.com.br;marinahpfranco@gmail.com
Caso não queiram usar suas próprias palavras, eis a nossa sugestão de texto:
Senhores lojistas, fornecedores e editores de moda
A civilização caminha, a passos largos, em direção ao total respeito pela vida animal neste
planeta. Atitudes estão sendo tomadas e o exército de defensores destas vidas se fortalece a
cada minuto. Estamos aqui para dizer que: não queremos mais frequentar lojas que vendam
qualquer produto que tenha pele de animais, não vamos mais consumir produtos que tenham
peles de animais e muito menos ler jornais e revistas que promovam uma moda bárbara que
mata animais como se vivêssemos ainda nos tempos das cavernas. Só vamos admitir o uso
de pele sintética que satisfaz plenamente aos propósitos de qualquer peça comercial. Estamos
com o firme propósito de dar um BASTA nesta industria que ignora o sangue e dor daqueles
seres que muito respeitamos.
Atenciosamente
Nome/País

FRANÇA
Touradas declaradas Património Cultural Imaterial
Fonte: CRAC
O Ministério da Cultura francês declarou na passada sexta feira as touradas como património
cultural imaterial.
Este é o primeiro passo para a candidatura a Património Cultural Imaterial da Humanidade da
UNESCO.
Por favor enviem cartas de protesto para o Presidente da República, Primeiro Ministro e
Ministro da Cultura.
O Presidente Sarkozy não tem endereço de email, por favor copiem e colem a carta em:
http://www.elysee.fr/ecrire/
Onde aparece:
Le sujet principal de votre message ?*
escolham
"la culture"
Choisissez votre mode de réponse
escolham
par courier életronique
Envoyer /enviar
Após clicar em enviar aparece uma nova janela onde pedem os dados para poderem
responder.
MMe/Senhora
Mlle/Menina
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M/Sr.
Nom/Nome
Prénom / Apelido
Addresse basta que ponham n/a
Code Postal /Código Postal
Ville /Cidade
Pays /País
Adress électronique /email
Affin déviter toute faute..... /repetir o email
Onde diz: Vous écrivez en tant que: Escolham Particulier
Finalmente clicar em Envoyer.
Primeiro Ministro
premier-ministre@cab.pm.gouv.fr
Ministro da Cultura
sp.ministre@culture.gouv.fr
Messieurs,
En janvier 2011, le gouvernement français, par l’intermédiaire du ministère de la Culture et
de la Communication, a inscrit la corrida dans l’inventaire culturel des biens immatériels du
patrimoine français. Ce n’est que le vendredi 22 avril que cette inscription a été annoncée aux
médias par André Viard, à la veille de la feria d’Arles. Aucune communication du ministère sur
ce sujet depuis le mois de janvier. Aucune trace de cette inscription sur le site Internet du
ministère.
Cette nouvelle est pour le moins consternante pour qui prône les valeurs de non-violence et
de véritable culture. Est-ce cela la « politique de civilisation » souhaitée par votre président ?
Des spectacles d'effusion de sang d'innocents pour divertir le peuple ?
Cette inscription va à l’encontre du sens de l’Histoire et de l’évolution des mentalités.
Au moment où la Catalogne espagnole a aboli cette pratique cruelle en juillet 2010, où le
maire de Fréjus décide l’arrêt des corridas dans les arènes fréjusiennes restaurées, où le
président Rafael Correa organise en Équateur un référendum pour ou contre la continuation
des corridas et où 90 députés français sont d’accord pour abolir l’exception française de la
cruauté organisée, la seule France associe son image à celle de cette torture publique d’un
taureau.
Bien que la corrida soit considérée comme un délit correctionnel sur 90 % du territoire
national, qu'une immense majorité de contemporains récusent ce spectacle dégradant, que le
business de la torture peine à remplir les arènes, le ministère de la Culture et de la
Communication trouve cette inscription judicieuse et opportune.
C’est une véritable honte pour votre pays !
Sous quelles influences a été prise cette décision scandaleuse?
Quelle crédibilité aura votre pays pour promouvoir la non-violence dans le monde?
Dans quelle singulière démocratie vivons-nous si une poignée d’organisateurs de tortures
animales parvient à dicter ses vues à un gouvernement sourd à la souffrance animale?
Nous vous demandons bien évidemment de désinscrire la corrida de cette liste culturelle
française.
Il va sans dire que des mauvaises décisions comme celles que vous venez de prendre sauront
revenir à l’esprit des électeurs dans quelques mois.
Sincères et respectueuses salutations indignées,
Nome/País

ITÁLIA
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Protestem contra a corrida de bois em Chieuti
Fonte: Comitato Europeo Difesa Animali onlus
Na vila de Chieuti, Puglia, todos os anos são maltratados bois numa corrida dedicada a São
Jorge "O Mártir".
A corrida pode ser vista:
http://www.youtube.com/watch?v=ml3a9Y17qso&feature
http://www.youtube.com/watch?v=Xzgbb4iaBKk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YzOlwqoumpM
www.corsabuoi.org
Por favor enviem cartas de protesto para:
Bispo Lucio Angelo Renna e Vatican daily Osservatore Romano
info@diocesisansevero.it;ornet@ossrom.va
Eccellentissimo Sig. Vescovo,
ogni anno si tiene a Chieuti la corsa dei buoi in onore di San Giorgio
martire, sostenuta dal parroco locale.
Abbiamo visto il film nel sito www.corsabuoi.org, presentato come prova nel processo in
corso, e riteniamo che che la corsa comporti maltrattamenti.
Spero voglia disapprovare chiaramente ed ufficialmente quanto succede durante questa festa
religiosa. L'etica cristiana non dovrebbe avere nulla da spartire con simili maltrattamenti.
Con i migliori saluti.
Nome/País
---------------------------------------------------------Ministra do Turismo Michela Brambilla
stampa.turismo@governo.it;info@lacoscienzadeglianimali.it
Gent.ma Ministra Michela Brambilla,
desidero unirmi al coro di proteste riguardanti la corsa dei buoi di Chieuti, che ha luogo ogni
anno in aprile a Chieuti in onore di San Giorgio.
Ho visto il film nel sito www.corsabuoi.org, presentato come prova nel processo in corso, e
ritengo che che la corsa comporti maltrattamenti.
Penso che simili manifestazioni pregiudichino l'immagine turistica dell'Italia.
Con i migliori saluti.
Nome/País
---------------------------------------------------------Presidente da Região de Puglia Nichi Vendola
segreteria.presidente@regione.puglia.it
Egregio Presidente,
ogni anno in aprile a Chieuti si tiene la corsa dei buoi in onore di San Giorgio martire. Per
favore intervenga per fermare in futuro questa corsa perché pregiudica la regione Puglia.
Con i migliori saluti
Nome/País
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PORTUGAL
Garraida volta à Semana Académica nos Açores
Fonte: Açores Melhores
Vimos apelar a que manifeste o seu desagrado pela utilização de dinheiros públicos na
promoção de uma garraiada pela Associação Académica da Universidade dos Açores, enviando
um e-mail com o texto abaixo ou com um texto original para a referida associação, para o
presidente do Governo Regional dos Açores, para o Reitor da Universidade dos Açores e para
a Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Esta garraiada terá lugar no dia 7 de
Maio.
aaua@uac.pt,dscar@uac.pt,presidencia@azores.gov.pt,bertacabral@mpdelgada.pt
Exmo. Senhor Presidente da Associação Académica da Universidade dos Açores
(Com Conhecimento ao Presidente do Governo dos Açores e ao Reitor da Universidade dos
Açores e à Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada)
Foi com alguma surpresa que tomamos conhecimento que a Associação Académica da
Universidade dos Açores, com o apoio de dinheiros públicos, uma vez mais vai promover uma
“garraiada"
Atendendo a tal actividade nada tem a ver com a cultura do povo micaelense, constituir um
desrespeito pela Declaração Universal dos Direitos do Animal que reconhece a necessidade de
se respeitar o bem-estar e natureza dos animais não humanos e constituir um mau uso dos
dinheiros públicos numa altura em que são conhecidas as dificuldades orçamentais da
Universidade dos Açores e tanto os Açores como o resto do território nacional, está a
atravessar uma crise económica e social que se traduz no número crescente de
desempregados e na dificuldade por que passam as pequenas e médias empresas, vimos
manifestar o nosso repúdio pela integração da garraiada na Semana Académica que só pode
ser entendida como parte da investida, em São Miguel, por parte de alguns aficionados
terceirenses que pretendem popularizar as touradas com o fim único de introduzir nos Açores
as touradas picadas e os touros de morte.
Aproveitamos para declarar o nosso compromisso de tudo fazer para denunciar, a nível
nacional e internacional, o mau uso dado aos dinheiros públicos para a manutenção de uma
indústria decadente que vive do sofrimento dos animais.
Com os melhores cumprimentos
Nome/Cidade/País

REINO UNIDO
Por favor protestem contra uma tourada fingida no Festival de Glastonbury
Fonte: FAACE
O Festival que todos os anos tem lugar em Glastonbury é reconhecido por se dedicar á música
e ás artes.
Este ano um "inteligente" lembrou-se de construir uma praça de touros que terá o nome de
Campo Pequeno e convidar um toureiro português para tourear um touro artificial.
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Se bem que não seja uma verdadeira tourada a qual não seria permitida pelas leis inglesas, a
verdade é que é descaradamente uma promoção de touradas portuguesas para incitar os que
visitam o nosso país a assistir ás mesmas.
O artigo pode ser lido aqui:
http://www.thisissomerset.co.uk/news/Redundant-lock-gates-turned-new-venue-musicfestival/article-3432274-detail/article.html
Por favor enviem cartas de protesto para o organizador do festival.
Glastonbury Festival Office
28 Northload Street
Glastonbury
Somerset BA6 9JJ
office@glastonburyfestivals.co.uk,
press@glastonburyfestivals.co.uk
Dear Sirs,
I am horrified that you are building a bullring and staging a mock bullfight for the Glastonbury
festival. You must be aware of the cruelty that takes place in bullfighting. I will do all in my
power to stop what you are doing and spread the word as much as possible.
Your faithfully,
Nome/País
Não nos responsabilizamos pelas incorrecções de emails, erros, omissões, etc, publicados
neste Boletim que nos são enviados por diversas pessoas em todo o mundo. Limitamo-nos
tão somente a passar as informações e campanhas em prol dos animais.
INTERNATIONAL MOVEMENT AGAINST BULLFIGHTS
www.iwab.org
Se não deseja receber este Boletim envie um email para:
Boletim @ iwab.org (por favor elimine os espaços no endereço de email)
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