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da carne, leite e ovos

S OC IE D A DE

verdades
sobre a
indústria

Como não produzem ovos e não engordam com facilidade, os
pintinhos machos de linhagem poedeira são mortos ao nascer.
Além disso, o descarte de pintos (machos e fêmeas) é parte
indissociável dos processos de produção de linhas puras (avós e
matrizes). As avós são as mães das matrizes, que por sua vez
são as mães das aves que, em grande quantidade, colocam ovos
ou são criadas para carne.
Não existe legislação que proíba essa prática cruel, que
ocorre em todos os continentes. Você não precisa financiar
essa prática. Respeite os animais, escolha o veganismo.
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Pintinhos vivos são
ȴɁȊǁɁɰɁʍƃɰˎʯȈƃǁɁɰ
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Na avicultura comercial, pintinhos machos são descartados
em larga escala, já que não produzem ovos.

A eliminação é feita por maceração ou sufocamento
logo no primeiro dia de vida do animal. Eles são jogados
vivos - sem nenhum método de insensibilização - em
máquinas trituradoras ou em sacos plásticos para que
morram por sufocamento.

Notícias sobre o assunto
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/Aves/noticia/2014/09/be
m-estar-animal-unilever-deve-acabar-com-descarte-de-pintinhos.html
http://www.abes-sp.org.br/noticias/19-noticias-abes/5730-selecao-por-sexo-na-avicultura-preocupa-defensores-dos-animais

Respeite os animais, escolha o veganismo.

Como não produzem leite e não engordam com facilidade, os
bezerros machos de linhagem leiteira são geralmente mortos ao
nascer. Outra alternativa comum na produção industrial é a
produção de carne de vitela, em que são mantidos anêmicos e
fracos por consumirem dieta constituída obrigatoriamente de
líquidos (leite e derivados de leite) e eventualmente
suplementação com sólidos, havendo carência de nutrientes, em
locais escuros e minúsculos que impedem movimentação, para
que a carne fique clara e macia ao abate. Não existe legislação
que proíba essa prática cruel. Você não precisa financiar
essa prática. Respeite os animais, escolha o veganismo.
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Bezerros machos de
linhagem leiteira são
“descartados” logo
ao nascer
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No Brasil, os bezerros da pecuária de leite são
considerados um problema, uma vez que sua utilização
na forma de produção de vitelos constitui atividade
antieconômica para a realidade brasileira.
Produção de carne de vitelo:
sistemas produtivos e aspectos zootécnicos
MOUSQUER, C.J. et al. Produção de carne de vitelo: sistemas produtivos
e aspectos zootécnicos. PUBVET, Londrina, V. 7, N. 23, Ed. 246, Art.
1629, Dezembro, 2013.

Diagnóstico de bem-estar de bovinos leiteiros
por Guilherme Borges Bond

Respeite os animais, escolha o veganismo.
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Um ponto crítico pouco discutido na literatura é o
bem-estar de bezerros machos. Como não podem
ser inseridos no ciclo produtivo para reposição, os
machos são tratados como um subproduto do
sistema de produção. As alternativas mais
utilizadas atualmente são a criação de vitelo ou o
abate na primeira semana de vida. A produção de
vitelo nos métodos tradicionais oferece restrições
severas ao bem-estar dos animais.
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Para aumentar a “qualidade” da carne e amenizar problemas
como canibalismo, provocados pelo estresse e alta densidade de
porcos em condições precárias, uma série de mutilações são
realizadas nos leitões assim que nascem.
Não é aplicada anestesia ou analgésico de nenhum tipo. As
mutilações ocorrem na frente da mãe e os filhotes vocalizam
durante todos estes procedimentos dolorosos, que provocam
muito sofrimento.
Não existe legislação que proíba essa prática cruel. Você
não precisa financiar essa prática. Respeite os animais,
escolha o veganismo.
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Porquinhos recém-nascidos são submetidos
a mutilações em suas orelhas, dentes, cauda
e são castrados, tudo SEM ANESTESIA
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SILVA, C.A., DIAS, C.P., MANTECA, X. PRÁTICAS DE MANEJO COM
LEITÕES LACTENTES: REVISÃO E PERSPECTIVAS VINCULADAS
AO BEM-ESTAR ANIMAL. Science and animal health. V.3 N.1
JAN/JUN 2015 P. 113-134

AVMA-AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION. Literature
review on the welfare implications of teeth clipping, tail docking and permanent
identification of Piglets.

MANUAL BRASILEIRO DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS NA
PRODUÇÃO DE SUÍNOS – Produzido por Associação brasileira dos
criadores de suínos, EMBRAPA aves e suínos, Ministério da agricultura,
pecuária e abastecimento – Governo Federal.

Respeite os animais, escolha o veganismo.
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“Os procedimentos de castração de machos,
secção da cauda, corte ou desgaste dos dentes e
identificação dos leitões são práticas de manejo
realizadas largamente logo após o nascimento em
granjas comerciais. Apesar das ações terem
propósitos bem definidos, resultam em dor aguda
e crônica nos leitões, representando um importante problema de bem-estar.”:

V E GE TA RI A NA
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Porcas são mantidas em
gaiolas na maior parte da vida
Durante todo o período de gestação (3 meses, 3 semanas e 3 dias) as porcas
são mantidas na maior parte das granjas industriais em gaiolas ou celas tão
pequenas que não podem sequer virar para o lado. Estas gaiolas possuem
praticamente a mesma dimensão do corpo dos animais e a única mudança de
posição que permitem é se levantar ou deitar. As porcas costumam ter feridas
no corpo, infecções, problemas de casco, movimentos esteriotipados (como
morder as barras de ferro), apatia e outros problemas sérios.
No momento do parto, dão à luz também em gaiolas, sem poder se
movimentar, fazer ninho para seus filhotes ou limpá-los após o nascimento.
Durante toda a amamentação, também são mantidas nessas celas/gaiolas.
Após o desmame forçado, são inseminadas no primeiro cio e novamente
colocadas nas gaiolas de gestação, com repetição do ciclo. A justificativa da
indústria para manter animais nessas condições é que tem como objetivo
evitar brigas e esmagamento de filhotes, situações que são provocadas
justamente pela superlotação e manutenção dos animais em ambientes
minúsculos e estressantes.
Quando não mais conseguem reproduzir de forma satisfatória por exaurimento
físico e psicológico, são enviadas ao abatedouro.

Foto: We Animals Archive
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Nas grandes unidades de produção industrial, frequentemente são
observadas patologias diversas, tais como: desordens do aparelho
locomotor, infecções gênito-urinárias, prolapso retal ou vaginal,
mordedura de cauda e de vulva, anorexia, úlceras gástricas, infestações
parasitárias massivas, torsão do mesentério e índices de mortalidade
equivalentes (MADEC e MEUNIER-SALAUN, 2000).
Não existe legislação que proíba essa prática cruel. Mas você não
precisa financiá-la. Respeite os animais, escolha o veganismo.

Fontes:
MANUAL BRASILEIRO DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS NA
PRODUÇÃO DE SUÍNOS – Produzido por Associação brasileira dos
criadores de suínos, EMBRAPA aves e suínos, Ministério da agricultura,
pecuária e abastecimento – Governo Federal.
PRODUÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL ASPECTOS TÉCNICOS E
ÉTICOS DA PRODUÇÃO INTENSIVA DE SUÍNOS – Alberto Neves
COSTA- Ciênc. vet. tróp., Recife-PE, v. 11, suplemento 1, p. 43-48, abril, 2008
Aspectos de bem-estar relacionados a matrizes suínas alojadas em
celas individuais. Relato de Caso Oliva, Aline [1] ; Tama, Beatriz [1] ; Elias,
Danielle [1] ; Barboza, Kaline [1] ; Pereira, Daniele Araujo [1] ; Oliveira, Luís
Guilherme de [1] - Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal: RBHSA,
ISSN-e 1981-2965, Vol. 8, Nº. 3, 2014, págs. 89-104

Respeite os animais, escolha o veganismo.

As condições da avicultura industrial são tão ruins que trazem grande
estresse aos animais devido à superlotação, falta de espaço e impedimento
para realização de comportamentos naturais. Isso faz com que as galinhas
briguem entre elas. Para evitar essa situação anormal, em vez de melhorar as
condições de vida dos animais, a indústria iniciou a prática de cortar o bico
das aves com uma lâmina quente, sem nenhum tipo de anestesia ou
analgesia.
O bico é uma estrutura viva e muito sensível, altamente inervada
(especialmente pelo nervo trigêmio e seus ramos). Sua mutilação provoca
grande sofrimento aos animais, que assim são impedidos também de
selecionar seu alimento e bicar seus ovos por estresse ou busca de
nutrientes. Não existe legislação que proíba essa prática cruel, que
ocorre em todos os continentes. Você não precisa financiar essa
prática. Respeite os animais, escolha o veganismo.
Objeções à prática de debicagem se baseiam na remoção de receptores
sensoriais do bico (HESTER e SHEA-MOORE, 2003).
O nervo trigêmeo inerva o bico e durante a debicagem seus ramos
são danificados. (GENTLE et al., 1997; CRESPO e SHIVAPRASAD, 2003).
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Os pintinhos têm
seus bicos mutilados!
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Instrução Técnica para o Avicultor – Debicagem em galinhas de postura –
EMBRAPA suínos e aves – Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento –
Governo Federal - 27/11/2005
Júlia Sampaio Rodrigues ROCHA, Leonardo José Camargos LARA, Nelson Carneiro
BAIÃO. ASPECTOS ÉTICOS E TÉCNICOS DA PRODUÇÃO INTENSIVA DE
AVES. Ciênc. vet. tróp., Recife-PE, v. 11, suplemento 1, p.49-55, abril, 2008

Cartilha Criação e Manejo de Aves Poedeiras – produzido por médica
veterinária Glenda Alves Ferreira Prado e Zootecnista Gilmar Ferreira Prado

Respeite os animais, escolha o veganismo.

As gaiolas convencionais representam uma preocupação para o bem-estar,
pois impedem as aves de apresentarem comportamentos naturais, causando
estresse. O limitado espaço ainda restringe a movimentação e as atividades
das aves, contribuindo para a "osteoporose por desuso”, que torna o osso mais
frágil e susceptível a fraturas dolorosas (WEBSTER, 2004).
A imensa maioria das galinhas criadas por seus ovos no Brasil vivem em
gaiolas minúsculas durante toda a vida. Cada ave possui aproximadamente o
espaço equivalente a uma folha de papel A4. É tão apertado que as aves não
conseguem realizar comportamentos naturais básicos da espécie, como
esticar as asas, ciscar, voos baixos, tomar banho de areia, se empoleirar, bater
as asas, procurar ninho para colocar seus ovos, limpar suas penas de forma
adequada e sequer andar.
Por essa restrição comportamental severa, as galinhas desenvolvem uma série
de problemas mentais e físicos, como canibalismo, bicar ovos, estresse
térmico, aumento no consumo de água, osteoporose, etc. Não existe
legislação no Brasil que proíba essa prática cruel. Você não precisa
financiar essa prática. Respeite os animais, escolha o veganismo.
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As galinhas poedeiras
são mantidas em gaiolas minúsculas!
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José A. D. Barbosa Filho; Iran J. O. Silva; Marco A. N. Silva; Caio J. M. Silva.
Avaliação dos comportamentos de aves poedeiras utilizando
seqüência de imagens. Eng. Agríc. Vol.27 no.1 Jaboticabal Jan./Apr. 2007
Jacqueline Soares Rodrigues. BEM ESTAR NOS SISTEMAS DE
PRODUÇÃO DE AVES POEDEIRAS. Relatório de Projeto Orientado
apresentado àUniversidade Federal de Goiás–UFG,Regional Jataí. 2016

Cartilha Criação e Manejo de Aves Poedeiras – produzido por médica
veterinária Glenda Alves Ferreira Prado e Zootecnista Gilmar Ferreira Prado
Júlia Sampaio Rodrigues ROCHA, Leonardo José Camargos LARA, Nelson
Carneiro BAIÃO. ASPECTOS ÉTICOS E
TÉCNICOS DA PRODUÇÃO INTENSIVA DE AVES.
Ciênc. vet. tróp., Recife-PE, v. 11, suplemento 1, p.49-55, abril, 2008

Respeite os animais, escolha o veganismo.
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Após um ciclo de postura, as galinhas fazem naturalmente um período de
repouso, onde o sistema reprodutivo se prepara para o próximo ciclo e
ocorre a troca de penas. Esse processo normalmente demora 4 meses e
nesse período as galinhas param de botar ovos. Como os produtores não
“podem” esperar, ou as aves são imediatamente abatidas ou então a
muda é realizada de forma forçada, induzida pela falta de alimentos. Na
primeira etapa, os animais ficam de 10 a 14 dias com ausência absoluta de
alimentos, até que cheguem a perder de 25 a 30% do peso corporal. Nos
próximos dias, recebem dietas pobres em nutrientes e em baixa
quantidade. Isso gera a queda das penas e “força” a entrada das aves no
período de muda. Com isso, em vez de 4 meses, o processo dura apenas
2 meses, e as aves (que sobreviverem) voltam a produzir ovos em grande
quantidade. Esse processo é comum nas granjas industriais apesar do
grande sofrimento que acarreta. Algumas aves passam pelo período de
muda forçada por duas vezes antes de serem abatidas. Existem outras
formas de forçar a muda, como por exemplo com mudanças na dieta ou
uso de fármacos, mas pelo baixo custo e melhor resultado, a muda
induzida por jejum é a mais utilizada. Não existe legislação no Brasil
que proíba essa prática cruel. Você não precisa financiar essa
prática. Respeite os animais, escolha o veganismo.
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Galinhas poedeiras podem
ficar mais de 10 dias sem
comer na “muda forçada”!

O método do jejum induz a poedeira uma situação de estresse, com
objetivo de causar uma interrupção da produção de ovos, através da
restrição da ração por 14 dias (MESQUITA, 2008). O estresse
causado pela restrição alimentar de 14 dias, reduzindo 30% do peso
das poedeiras, provoca alteração hormonal parando a produção de
ovos, causando regressão do oviduto e ovário (SOUZA et al., 2010).
ISSO É UMA PRÁTICA LEGALIZADA
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Jacqueline Soares Rodrigues. BEM ESTAR NOS SISTEMAS DE
PRODUÇÃO DE AVES POEDEIRAS. Relatório de Projeto Orientado
apresentado àUniversidade Federal de Goiás–UFG,Regional Jataí. 2016

Cartilha Criação e Manejo de Aves Poedeiras – produzido por

médica veterinária Glenda Alves Ferreira Prado e Zootecnista Gilmar Ferreira Prado.
Karina Márcia Ribeiro de Souza; Alfredo Sampaio Carrijo; Ivan Bezerra Allaman; Vitor
Barbosa Fascina; Juliana Rosa Carrijo Mauad; Francisco Manabu Suzuki. Métodos

alternativos de restrição alimentar na muda forçada de
poedeiras comerciais.R. Bras. Zootec. vol.39 no.2 Viçosa Feb. 2010

Respeite os animais, escolha o veganismo.
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yɨƃȶǼɁɰǁǉƺɁɨɽǉɽǓȴǁȈˎƺʍȢǁƃǁǉǁǉ
caminhar e muitos morrem de fome,
sede ou pisoteados!
Os avanços de “melhoramento” genético fizeram com que os pintinhos
cresçam a uma taxa absurdamente rápida, completamente não natural.
Segundo Mendes et al. (2012) e Ponso et al. (2012), o ganho de peso
médio diário para frangos elevou de 20 g para 50 g por dia, e a idade
de abate diminuiu de 12 para 6 semanas. A seleção genética intensiva
fez com que os animais apresentem hoje peito de dimensões
gigantescas, desproporcional ao restante do corpo. Esse crescimento
rápido da musculatura não é acompanhado pela estrutura óssea,
cartilagem, tendões e ligamentos, que ainda são imaturos devido à
tenra idade dos animais quando do abate. O resultado é a grande
incidência de doenças no sistema locomotor, como por exemplo
espondilolistese, osteoporose, discondroplasia tibial, degeneração
femoral, raquitismo, pododermatite, rotação da tíbia, doença articular
degenerativa e síndrome dos dedos tortos.

Foto: We Animals Archive

SELEÇÃO GENÉTICA QUE PROVOCA SOFRIMENTO É UMA PRÁTICA LEGALIZADA

Respeite os animais, escolha o veganismo.
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Devido à dor intensa, os animais acometidos têm dificuldade de
caminhar ou mesmo de permanecer em pé, passando boa parte do
tempo deitados, gerando dermatites de contato e calos no peito.
Uma parte simplesmente não consegue mais caminhar até os
comedouros e morrem de fome, sede ou pisoteados devido à
superlotação dos galpões. A indústria não fornece qualquer tipo de
atendimento, se limitando a recolher diariamente os corpos destes
animais. Não existe legislação no Brasil que proíba essa prática
cruel de seleção genética e recusa em oferecer tratamento
veterinário. Você não precisa financiar essas práticas. Respeite os
animais, escolha o veganismo.Você não precisa financiar essa
prática. Respeite os animais, escolha o veganismo.
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“A elevada incidência de deformidades ósseas, em especial as
anomalias nas pernas dos frangos, trata-se do problema mais grave que
incide sobre o bem-estar das aves de crescimento rápido (BÉLGICA,
2000). Algumas destas anormalidades são: discondroplasia tibial,
pododermatite de contato e degeneração femoral (BERNARDI, 2011). ”
Borges, Mariana Rodrigues . Paz, Ibiara Correia de Lima Almeida. Distúrbios
locomotores e sua influência no ganho de peso e bem-estar em frangos de
corte. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Estadual Paulista .
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Botucatu, SP, 2019. Disponível em:
<http://hdl.handle.net/11449/182076>.

“Problemas locomotores impedem que as aves se movimentem
livremente e, com isso acessem os equipamentos necessários para sua
sobrevivência: comedouros e bebedouros (CORDEIRO, 2009). ”
REFATTI, Rosana. Validação de uma metodologia para avaliação de
problemas locomotores em aves de corte. 103 f. Dissertação (Mestrado em
Zootecnia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2013.
Disponível em http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/766
“Deve-se salientar que, no caso das aves, o melhoramento genético levou
a um rápido crescimento, e este geralmente afeta a composição mineral
dos ossos e cartilagens, favorecendo o aparecimento de alterações
locomotoras.”
BERNARDI, Rodrigo. Problemas locomotores em frangos de corte. 2011. 50 f.
Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade
Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2011. Disponível em:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/717

Respeite os animais, escolha o veganismo.
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“Com os avanços no melhoramento genético avícola, verifica-se que a
forma de caminhar e a condição de equilíbrio foram influenciadas
negativamente, causando dificuldades de locomoção nesses animais.”
Alves, Marília Carvalho Figueiredo et al. Equilíbrio e problemas locomotores em
frangos de corte. Revista Brasileira de Engenharia de Biossistemas, v. 7, n. 1, p.
35-44, 2013. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/141113>.
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Perus de linhagens comerciais não
conseguem mais se reproduzir!

O rápido crescimento muscular, especialmente do peito, aliado às condições
precárias de manutenção (ambiente superlotado, contato com dejetos, falta de
ventilação) faz com que os perus sofram e tenham a saúde comprometida.
Problemas locomotores, cardiovasculares e dermatites são comuns, sendo que
parte dos perus sequer sobrevive até o momento do abate, morrendo nos galpões
sem atendimento. Não existe legislação no Brasil que proíba essa prática cruel de
seleção genética e recusa em oferecer tratamento veterinário. Você não precisa
financiar essas práticas. Respeite os animais, escolha o veganismo.
SELEÇÃO GENÉTICA QUE PROVOCA SOFRIMENTO É UMA PRÁTICA LEGALIZADA
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Os perus sofreram tanto “melhoramento” genético que hoje as linhagens
industriais são tão pesadas e desproporcionais que não conseguem mais se
reproduzir adequadamente. O macho, dependendo da linhagem, pesa mais de
30 kg, enquanto que as fêmeas possuem cerca de 9 kg em início de postura. Essa
diferença de tamanho, aliado ao peito de grandes proporções que altera o
equilíbrio, impede que a monta natural ocorra com sucesso. A solução encontrada
pela indústria é a inseminação artificial, processo estressante que envolve segurar
o animal de ponta cabeça, fazer pressão no abdome e everter a cloaca dos
animais, a fim de coletar sêmen do macho e injetar na fêmea manualmente. Em
geral esse procedimento é repetido de uma a duas vezes por semana.

Foto: We Animals Archive
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REFATTI, Rosana. Validação de uma metodologia para avaliação de
problemas locomotores em aves de corte. 103 f. Dissertação (Mestrado em
Zootecnia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2013.
Disponível em
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/766

“O contraste entre o tamanho dos perus machos (linhagens Large White
podem passar de 33 kg) e fêmeas (aproximadamente 9 kg no início da
postura) e a consequente baixa fertilidade das linhagens pesadas após a
cópula natural resultou em uma completa incorporação da inseminação
artificial na produção comercial.”
BRAGA, Paula Fernanda de Sousa. Relação do tempo de armazenamento dos
espermatozoides no oviduto de peruas com a fertilidade e desenvolvimento
embrionário. 2016. 57 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016. Disponível em:
http://doi.org/10.14393/ufu.di.2016.483

Respeite os animais, escolha o veganismo.
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“O peru silvestre atinge 3,2 kg em quatro meses de criação, enquanto
que em condições industriais de produção o peru atinge 11kg no mesmo
ciclo produtivo (Hulet et al., 2007). Este rápido crescimento e ganho de
peso tem comprometido a saúde dos perus ocasionando problemas
locomotores, danos musculares problemas cardiovasculares, aumento
da suscetibilidade à doenças (Nestor et al., 1996a; Nestor et al., 1996b;
Huff et al., 2005; Huff et al., 2006), além de dermatites ulcerativas.”
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