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Ninguém deveria passar por isso! Ninguém deveria passar por isso!

“Não me mate!”? “Não me mate!”?



50 bilhões de pedidos de piedade
são ignorados todos os anos

50 bilhões de animais sofrem em nome da carne, do leite e de ovos. Eles são cruelmente
confinados, mutilados, queimados, condenados a uma vida degradante, solitária,

dolorosa e sob o terror do abate.
A maioria passa suas vidas sem conseguir se virar ou esticar suas asas.

A maioria nunca vê o sol. A maioria nunca sai da gaiola – exceto para morrer.

Todos imploram pela vida e pela liberdade numa linguagem que dispensa
tradução.

Eles batem suas cabeças nas gaiolas, mordem as barras de metal até suas bocas
sangrarem, machucam-se tentando escapar, choram de dor e desespero, enlouquecem.

Animais à espera do abate gritam alto, respiram assustados, tremem
descontroladamente, perdem o controle intestinal, afogam-se em seu próprio vômito,

tentam escalar as paredes em desesperadas tentativas de escapar.
Alguns tentam proteger seus mais jovens usando o próprio corpo.

Todos são inteligentes, sensíveis, indivíduos sociáveis, donos de suas próprias
mentes e vidas.

Quando ganham a liberdade para viver em paz, animais e pássaros de cativeiro levam
suas vidas do mesmo jeito que nós: criam suas famílias, constroem casas e ninhos,
nutrem e defendem quem amam, brincam, brigam, guardam mágoas, pregam peças,
inventam jogos, solucionam problemas, usam ferramentas, tentam entender o mundo
a seu redor, tentam aprender com o próximo e ensinar o que sabem, criam relações

e laços intensos, apaixonam-se, lamentam-se, riem, choram, sentem esperança e
medo, lembram-se do passado e antecipam o futuro, formam comunidades com

hierarquias sociais distintas, regras de conduta, expectativas, recompensas e punições.
Eles cantam. Confiam. Sonham vívidamente.

As indústrias que lucram vendendo, comprando e terminando
brutalmente as vidas dos animais ignoram e descartam seu sofrimento.

 Você pode acabar com isso.
Torne-se vegano!

Peaceful Prairie Sanctuary
Um paraíso seguro para animais de cativeiro resgatados.

www.peacefulprairie.org
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