
Cuidado! Lá vêm

eles…Você talvez já os

tenha visto. Em breve,

as prateleiras dos

supermercados estarão

cheias de produtos

“ p r o d u z i d o s

humanamente” – ovos,

leite, carne e derivados.

É algo em que as pessoas querem
desesperadamente acreditar – que elas
podem obter e consumir carne, ovos e
leite  produzidos desta forma.

Infelizmente isso não existe. As indústrias
e revendedores de produtos animais
acreditam ter encontrado um tesouro
com essa nova propaganda enganosa e
sua estratégia de rotular as coisas.
Infelizmente eles estão enganando aqueles
consumidores que se consideram “amigos
dos animais”.

A maioria das pessoas quer acreditar que
existe uma maneira “humana” de gerar
produtos animais, mas na verdade isso
é impossível – princípios básicos de
economia e biologia são as duas formas

mais irrefutáveis de explicar o porquê.
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Os porcos, galinhas e bois abatidos por
causa da carne ainda são separados de suas
mães, ainda são forçados a suportar uma
jornada aterrorizante até o matadouro e,
é claro, são violentamente assassinados.
Estes produtos de carne, ovos e leite são
os corpos e secreções de seres conscientes
que são escravizados e mortos. Se alguém
forçasse cães ou gatos a suportar as
mesmas circunstâncias para satisfazer o
apetite das pessoas, a opinião pública
definitivamente não acreditaria que tais
produtos pudessem ser anunciados ou
rotulados como “humanos”.

Por favor, não se deixe iludir pelos
discursos de marketing enganadores e
manipulativos dos produtores com sangue
nas mãos. O sangue dos animais não está
só nas mãos de quem produz, mas
também nas mãos dos consumidores que
pagam para que eles abusem, matem e
embalem cuidadosamente as pedaços dos
corpos.

O fato de que cada um de nós tem
completo e imediato acesso à forma mais
efetiva de reduzir a maior quantidade de
sofrimento do mundo é motivo para
comemorar.

Escolher produtos veganos nunca foi tão
fácil – e sempre foi a única escolha

verdadeiramente humana e piedosa.

Economia Básica
O seguinte vale para qualquer item que
seja produzido em massa, seja ele rotulado
como “orgânico”, proveniente de
“animais em liberdade”, “livres de
gaiolas”, etc. Os animais ainda são gerados
aos bilhões, separados dos membros de
sua família, e no fim amontoados em
caminhões e brutalmente massacrados,
incluindo todas as vacas leiteiras e
galinhas. Produtos orgânicos ou advindos
de animais em liberdade são altamente
lucrativos porque se pode cobrar muito
mais pelo “produto”, e os consumidores
estão dispostos a pagar este preço para
que possam se sentir livres da culpa sem
abrir mão dos produtos animais. Isto
permite que os exploradores de animais
invistam ainda mais em propaganda, o
que aumenta as vendas e no fim aumenta
o número de animais gerados, abusados
e mortos.

Biologia Básica
As vacas ainda têm que ser inseminadas,
seus filhotes ainda são tomados e abatidos
ou mantidos à parte para SUBSTITUIR
suas mães usadas e massacradas.
Para todo e qualquer tipo de produção
de ovos, incluindo indústrias de fundo-
de-quintal, TODOS os pintinhos machos
são mortos ao sair da chocadeira, e as
fêmeas são normalmente debicadas e
passam por muda forçada (prática de
privar as aves de alimentos para aumentar
a produção de ovos) até 1 ou 4 anos de
idade, quando seus corpos exauridos e
abusados não são capazes de produzir
ovos o bastante e são considerados
“economicamente improdutivos”.
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