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Veganismo e seu caráter 

político social

Por Clara Lima

       De certo o veganismo encontra-se
em plena expansão pelo mundo, o
cenário de extremos impactos
ambientais na sociedade e natureza
contribuiu para a percepção de que tal
escolha apresenta muitas tendências
benéficas ao meio ambiente, fazendo
crescer o número de adeptos. Dessa
forma, é possível sim afirmar então
que, o veganismo, mais do que nunca,
está sendo entendido não apenas
como uma dieta, mas como um
posicionamento político.
         Entretanto, é perceptível que
assim como todas as práticas
sustentáveis, o veganismo, ainda é
tido como um tabu para muitas
pessoas. Tal pensamento está
relacionado a uma falsa impressão de
que a carne dá mais força e nutrientes
que os vegetais, uma vez que a carne
demora mais para ser digerida e,
consequentemente, promove uma
sensação maior de saciedade. Porém,
segundo o Congresso de
Biodisponibilidade de Wageningen,
realizado na Holanda,
“biodisponibilidade é a fração de
qualquer nutriente ingerido que tem o
potencial para suprir demandas
fisiológicas em tecidos alvos”, ou seja,
o corpo humano só consegue
metabolizar determinadas porções de
alimento, logo, uma sensação de maior
sacies não significa que maiores
quantidades de nutrientes foram
metabolizados.
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        Além disso, o consumo de carne
na sociedade Latino Americana ao
longo das décadas foi atrelada a um
sinônimo de riqueza, uma vez que é
menos acessível à população,
principalmente em períodos de crises
político econômicas, como a
experimentada pela atualidade. Desta
feita, aqueles que não possuem
condições ou que escolheram não
consumir tal produto, acabam sendo
subjugados socialmente. Dito isso, é
necessário entender no que consiste a
prática vegana.
         Os veganos são indivíduos que,
por motivações éticas, não consomem
nada de origem animal em nenhuma
área de suas vidas, ou seja, não comem
carnes, ovos, leite ou mel, não possuem
vestuários e cosméticos oriundos de
animais e toda atividade que haja algum
tipo de sofrimento animal também é
excluída de sua vida. Com isso, eles se
associam a claras reivindicações
políticas e sociais, como a defesa do
meio ambiente contra os impactos da
indústria agropecuária e a erradicação
da exploração animal.
           Portanto, também é necessário
entender que haverão momentos em
que o consumo de produtos de origem
animal ocorrerão, conscientemente ou
não, já que o veganismo, assim como
toda prática e filosofia, não é perfeito e
completamente acessível e viável a
todos. Porém, apesar dos ocasionais
deslizes e imperfeições, o veganismo
não perde sua significatividade e
importância.

          Nesse sentido, dentro de seus
limites, o veganismo colabora não somente
com a reforma do sistema econômico, mas
também na reforma política e social, uma
vez que é um movimento social
heterogêneo em busca da libertação
animal e humana acompanhada da justiça
ambiental. 
         Nessa linha de pensamento, o
primeiro Boletim de Agricultura Familiar
da Organização para Alimentação e
Agricultura (FAO) mostrou que a
agricultura familiar é responsável por 60%
da produção de alimentos na América
Latina e no Caribe. Dessa maneira, a busca
pela reforma agrária e agricultura familiar
para ter vegetais a mesa é mais um fator
que se enquadra na luta política vegana.
          Assim, embora o veganismo prove
ser um privilégio, é um movimento que
busca transformar a sociedade e aumentar
a conscientização sobre questões atuais
como as mudanças climáticas e a
crueldade contra os animais. O tema se
mostra cada vez mais necessário para que
haja o alcance de um planeta mais
saudável e estável, mitigando o impacto
que as ações cotidianas possuem sobre o
meio ambiente.
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O impacto ambiental do superconsumo durante 

o Dia de Ação de Graças e a “Black Friday”

Por Daniela Renée

         O Dia de Ação de Graças é um
feriado anual originado nos Estados
Unidos, inspirado em uma festa de
1621 feita entre os colonizadores
ingleses e o povo Wampanoag; que
celebra a colheita e as bênçãos do
ano que acaba. Junto com este dia de
festa, vem a sexta-feira Negra, Black
Friday, o dia depois do Dia de Ação de
Graças, onde lojas e empresas online
acolhem a época das festas com
descontos em produtos e serviços. No
entanto, por melhor que isso seja, as
consequências ambientais deste dia
são muitas vezes negligenciadas. 
            De acordo com um relatório de
consumo da Adobe, cinco dos dias de
compras mais movimentados do ano
ocorrem de 21 a 26 de novembro.
Evidentemente, o Black Friday
encoraja os compradores a consumir
independentemente da necessidade,
geralmente caindo na compra de itens
de luxo e mais coisas que muitos já
possuem (ex. roupas, sapatos). É esta
mentalidade de superconsumo que
traz sérios resultados sociais e
ambientais.
            Começando com os processos
de embalagem e envio envolvidos nas
compras on-line e tradicionais; Black
Friday (e Cyber Monday) significa
mais desperdício de embalagens e
materiais, aumento das emissões de
carbono devido à logística de
produção e transporte, e taxas
crescentes de contaminação. 

           De acordo com a Adobe Analytics, na
Black Friday do ano passado, os
consumidores gastaram nove bilhões de
dólares em compras on-line, tornando o
evento de 2020 o mais poluente de todos os
tempos com taxas de até 21,6% ano após
ano. A carga ambiental da mesma também é
suportada pelos próprios produtos e sua
duração de vida, uma vez que muitos itens
comprados durante a Black Friday e a Cyber
Monday são descartados logo após serem
comprados. De fato, até 80% dessas
compras são descartadas após nenhuma ou
uma simples utilização, convertendo-se em
um crescente fluxo de resíduos em todo o
mundo. 
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           Da mesma forma, durante o Dia de
Ação de Graças, 40% dos alimentos nos
Estados Unidos são desperdiçados. Não
somente esta é uma questão ética, mas
este desperdício de alimentos é também
responsável por uma parte significativa
das emissões globais anuais de gases de
efeito estufa. Como mencionado, a
produção de alimentos envolve uma
logística complexa que envolve emissões;
no entanto, sabe-se que o desperdício de
alimentos é principalmente perigoso
devido às grandes quantidades de
metano produzido a partir do
apodrecimento da matéria orgânica em
aterros sanitários. 

Diante disto, o que podemos fazer para
diminuir nosso impacto? 

          Algumas soluções individuais de
curto prazo que podem ajudar a reduzir
sua influência durante essas férias são:
Comprar menos e discernir entre o que
você precisa e o que você quer; fazer um
plano alimentar e estar atento para não
cozinhar demais; e reparar e cuidar do
que você já tem. Entretanto, também é
importante participar de movimentos
sociais de ação climática que desafiam
nossos valores culturais e as instituições
que defendem o consumo excessivo. Em
outras palavras, participe de mudanças
sistemáticas de longo prazo.
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Encorajamos você a pensar a longo
prazo ao comprar e consumir 

seus artigos de férias

           Tudo o que consumimos tem um
custo, e se não somos nós que pagamos por
isso, o planeta será. Assim, para estarmos
verdadeiramente conscientes dos efeitos
em todas as dimensões de nossa forma de
comprar e consumir, devemos nos informar
sobre a vida útil de nossos bens. Como eles
são feitos? De que eles são feitos? Como
eles são transportados? E o que acontece
quando eles deixam de ser úteis para nós? 

https://www.bobvila.com/slideshow/here-s-how-much-of-each-popular-thanksgiving-food-gets-consumed-each-year-52445


Por quase três décadas a ONU vem reunindo quase todos os países da Terra para
cúpulas climáticas globais - chamadas COPs - que significam "Conferência das
Partes". Este ano, a COP26 foi sediada pelo Reino Unido, onde os líderes mundiais, ao
lado de milhares de negociadores, representantes do governo, empresas e cidadãos
participaram de doze dias de conversações em Glasgow, Escócia. O evento foi uma
oportunidade para que os países atualizassem e acelerassem seus planos do Acordo
de Paris. Entretanto, o mais importante deste ano foi o Pacto Climático de Glasgow.
Este acordo, assinado e adotado por quase 200 países, procura eliminar
gradualmente os subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis e reduzir
gradualmente a energia do carvão sem atenuação, numa tentativa de evitar que o
aquecimento global exceda 1,5 graus acima das temperaturas pré-industriais. O pacto
também impõe aos países desenvolvidos a, pelo menos, duplicar o financiamento
climático para "adaptação" aos países em desenvolvimento até 2025. Além disso, a
COP26 restabeleceu a necessidade de os países unirem forças com a sociedade civil,
empresas e pessoas na linha de frente dos efeitos da mudança climática para, de uma
vez por todas, enfrentar a crise climática e inspirar ações.

Calendário Ambiental

A 26ª Conferência das Nações Unidas sobre 

as Mudança Climática (COP26) 

31 de Out. - 12 de Nov.

Você acha que o Pacto Climático de Glasgow é suficiente para finalmente
combater a crise climática ou que será uma promessa vazia?

 
Para mais informações sobre a 26ª Conferência das Partes sobre Mudança

Climática da ONU, visite: https://ukcop26.org/ 
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Calendário Ambiental

O Dia Mundial do Veganismo é uma celebração que busca aumentar a
conscientização de muitas questões mundiais relativas ao fornecimento global de
alimentos e seu impacto sobre o meio ambiente. Essa data é dedicada a trazer à
tona os direitos dos animais, as questões éticas da indústria pecuária e seu
impacto ambiental, também é um dia para incentivar e inspirar outros a agir em prol
dos animais e do meio ambiente. Entretanto, o Dia Mundial Vegano também pode
ser usado como um dia para comunicar a importância de tornar o veganismo
acessível a todos ao redor do mundo. Nesse sentido, embora o veganismo tenha
sido praticado durante séculos, o movimento vegano tem suas raízes em 1944
graças a dois membros da "The Vegetarian Society UK", Donald Watson e Elise
Shrigley, uma vez que além de retirarem a carne de suas dietas diárias, eles
também evitavam produtos feitos ou testados em animais. Entretanto, apesar do
clube e da própria sociedade, não reconhecendo seu estilo de vida como exclusivo,
a dupla decidiu criar o clube. Assim, o movimento vegano que conhecemos hoje
começou seu curso. 

Dia Mundial do Veganismo

1 de Nov.

 
 
 

Para mais informações sobre o Dia Mundial do Veganismo e para dicas sobre
como iniciar sua própria jornada vegana, visite: 

https://myethicalchoice.com/en/journal/vegan/world-vegan-day/ 
ou https://nationaltoday.com/world-vegan-day/ 
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