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Petições no Mundo

Faça a sua parte, assine as petições abaixo e ajude a construir um planeta com menos sofrimento: LENNOX
As empresas também devem se posicionar. Ficar em cima do muro é muito fácil.
For LENNOX! tell Eukanuba and Purina Dog Chow to pull their support from the Belfast Kennel Club Dog Show on
September 29-30th 2012.http://www.causes.com/causes/644857-let-s-turn-facebook-orange-for-animal-crueltyawareness/actions/1667000
PORTUGAL: [ANIMAL] Apelo urgente vindo dos Açores: Por favor escreva ao Bispo dos Açores para impedir a realização
de um tourada à corda
Está prevista a realização, pela primeira vez, de uma tourada à corda na localidade dos Aflitos, Ilha de São Miguel,
integrada nas festividades do Bom Jesus dos Aflitos.
Escreva aos Bispo dos Açores para impedir que o referido triste &ldquo;espetáculo&rdquo; se realize. Divulgue por
todos os seus contatos.
Pode usar o texto abaixo ou personalizá-lo a seu gosto.
Contatos:
Para: geral@diocesedeangra.pt
Bcc: acoresmelhores@gmail.com, matp.acores@gmail.com, auniao@auniao.com,

Exmo. e Revmo. Senhor
Dom António de Sousa Braga
No próximo dia 30 de Junho está programada uma tourada à corda, integrada no programa das festas do Bom Jesus dos
Aflitos, na paróquia dos Fenais da Luz.
Considerando a crise socioeconómica em que os Açores estão mergulhados, à qual não ficam imunes as paróquias que se
debatem com falta de recursos;
Considerando que não há tradição ou divertimento que justifiquem o sofrimento e maus tratos a um animal, seja uma
tourada, circo, ou uma apanha ao marrão que também está inserida no programa;
Considerando que a Igreja Católica deveria ter uma posição clara relativamente às touradas, que, foram condenadas e
proibidas pelo Papa Pio V que considerava-as como espetáculos alheios de caridade cristã;
Considerando que as touradas em nada contribuem para educar os cidadãos e cidadãs para o respeito aos animais,
além de causarem sofrimento aos mesmos e porem em risco a vida das pessoas;
Considerando que a tourada à corda prevista para os Aflitos vem conspurcar as respeitadas festas do Bom Jesus dos
Aflitos;
Vimos apelar a V. Exª para que intervenha junto de quem de direito para que retire do programa as duas atividades que
poderão originar sofrimento, sem qualquer justificação, aos animais e que use com parcimónia o dinheiro esbanjado para o
efeito.
Nome - Campanha mundial "Para mim os animais importam"Foi lançada durante a Convenção das Afiliadas em Londres,
da WSPA, a campanha mundial "Para mim os animais importam".
Ela tem a co-participação das entidades:
- Human Society International
- Compassion In World Farming (CIWF)
- RSPCA - The Royal Society fo the Prevention of Cruelty to Animals
Esta campanha tem como objetivo coletar 10 MILHÕES de assinaturas no mundo todo, que acompanhará a petição que
será entregue para a ONU, onde os países participantes concordam em admitir que os animais são seres sencientes.
Será uma mudança importantíssima para os animais, pois a partir da aceitação deste termo, estaremos automaticamente
igualando os direitos deles aos dos humanos.
No site da campanha:
http://tribunaanimal.org
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http://www.animalsmatter.org/
Vocês encontrarão em português todas as informações, o Manifesto, etc.
Recomendamos que leiam e se informem dos detalhes da Campanha, especialmente do Manifesto e das Emendas
Propostas.
Para facilitar o trabalho anexamos o arquivoPETITION_portuguese.pdf
Que vocês poderão imprimir e coletar as assinaturas. Ele segue o modelo mundial e tem campos diferentes do que
estamos habituados. É importante a coleta de assinaturas fisicamente e pedimos que todos colaborem. As listas já
preenchidas devem ser entregues no escritório Quintal de São Francisco/Projeto Focinhos Gelados da Av. Lins de
Vasconcelos,1667, pois ele será digitalizado e enviado para o site mundial, para contagem de votos.
O site pode também ser divulgado para coleta de assinaturas via digital.PETIÇÃO CONTRA A MATANÇA DE ANIMAIS
DE RUA NA UCRÂNIA Os governos e governantes do mundo todo resolvem suas irresponsabilidades matando,
escondendo seus deveres com a vida embaixo do tapete, o governo da Ucrânia irá envenenar ou matar a tiro todos os
animais de rua em todo o país, e em algumas cidades serão até queimados vivos, como Lysychansk, onde o governo
local tem recorrido a crematórios móveis. Particularmente no caso de Lysychansk, a população de animais abandonados é
assassinada de maneira cruel e desumana. Este massacre com a vida acontecerá por causa dos preparativos do
Campeonato Europeu de Futebol de 2012. POR FAVOR, assinem a petição, eles não tem VOZ sejamos a voz
deles. http://www.change.org/petitions/view/stop_killing_strays_in_ukraine PortugalPetição Pela abolição das touradas e de
todos os espectáculos com touroshttp://www.peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=010BASTA Cerca de 2 milhões de
cães são mortos brutalmente por ano na Coreia do Sul Esta petição é diferente de todas as outras feitas em apoio aos
cães coreanos por causa de seu alcance. Pessoas do mundo inteiro podem ver a página de &ldquo;Stop Killing
Dogs&rdquo; em inglês, francês, espanhol, italiano, e em várias outras línguas, e entender que o consumo de carne
de cachorro não é uma tradição antiga ou inofensiva e inevitável. http://www.uniteddogs.com/stopkillingdogs/ O 'Artista'
que matou um cão de fome vai repetir o ato em 2009 - Ou NÃO! Assinem a Petição. Como muitos devem saber e até ter
protestado, em 2007, Guillermo Vargas Habacuc, um suposto artista, colheu um cão abandonado de rua, atou-o a uma
corda curtíssima na parede de uma galeria de arte e ali o deixou, a morrer lentamente de fome e sede. Durante vários
dias, tanto o autor de semelhante crueldade, como os visitantes da galeria de arte presenciaram impassíveis à agonia do
pobre animal. Até que finalmente morreu de inanição, seguramente depois de ter passado por um doloroso, absurdo e
incompreensível calvário. Parece-te forte? Pois isso não é tudo: a prestigiosa Bienal Centroamericana de Arte decidiu,
incompreensivelmente, que a selvajaria que acabava de ser cometida por tal sujeito era arte, e deste modo tão
incompreensível Guillermo Vargas Habacuc foi convidado a repetir a sua cruel acção na dita Bienal em 2009.
Fato que podemos tentar impedir, colaborando com a assinatura nesta petição :
http://www.petitiononline.com/13031953/petition.html

- Petição para acabar com o comércio de pelesPor gentileza veja click nos links abaixo para ver do que estamos falando
e assine a peticao.
http://www.furisdead.com/feat/ChineseFurFarms/
http://hk.geocities.com/blood1213/fur.html
POR FAVOR ASSINE A PETICAO:
http://www.petitionspot.com/petitions/pele_animais
Vamos juntos acabar com essa industria de sangue e de vergonha, e peca a seus amigos para fazer o mesmo.
- Contra a matança de focas no Canadá a tiros e
pauladas.http://www.thepetitionsite.com/takeaction/370512755?z00m=21459&z00m=21459#body MASSACRE DAS
FOCAS !
PETA- IMAGENS FORTES
http://www.petatv.com/tvpopup/video.asp?video=canada_seal_hunt&Player=wm&speed=_med

- Banir a exportação de cavalos vivos para abate
http://www.thePetitionSite.com/takeaction/902244879

- Justiça para os animais na Turquia
http://www.PetitionOnline.com/animals8/petition.html
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- Contra o aprisionamento de pandas gigantes em Zôos
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/609180579

- Abolição do tráfico de marfim
http://www.avaaz.org/po/no_more_bloody_ivory/?vl

- Acabar com os delfinarios na Bélgica
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/548503976

- Acabar com a corrida de cães de Iditarod
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/651526437
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