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NOTÍCIAS

Semanas de moda evidenciam uso de peles de animais
Terça-feira, 08 de Março de 2005 01:45
Terra Moda

Houve uma época, no início da civilização humana, em que homens e
mulheres vestiam peles por necessidade. Matavam os animais,
alimentavam-se deles e utilizavam suas peles para confeccionar
roupas, com as quais protegiam-se do frio. Ainda hoje, comunidades
simples de regiões frias mantêm o hábito. Mas não apenas elas.
Eventos de moda dos maiores centros urbanos, como Londres, Milão,
Paris e São Paulo, mostram que as peles de animais ainda vestem
corpos, mas não exatamente por necessidade.
A moda sempre lançou mão de casacos, estolas, capas e mantôs de
peles. Para exibir e realçar a elegância de mulheres ricas, nada como
uma peça de visom, raposa, coelho, marta, lince ou mesmo chinchila.
Mais do que estar na moda, manter o status é essencial.
Porém, atualmente, o status que uma peça de pele confere à mulher
foi democratizado. Roupas feitas com pelagens de animais estão
acessíveis a um maior número de pessoas. Visite o shopping mais
próximo e confira a vitrine e o preço.
Nas coleções de inverno exibidas neste ano nas semanas de moda do
Brasil, Nova York e da Europa, peças de pele são itens essenciais tanto as verdadeiras quanto as sintéticas, que, querendo ou não,
estimulam a estética e o "desejo consumidor". A maioria esmagadora
de estilistas e grifes apresentaram peles, tanto em casacos grandes
quanto em detalhes e no acabamento de vestidos, suéteres ou
japonas. (Veja as galerias de fotos com moda em pele - verdadeiras
ou não - ao lado)
Segundo o conceituado jornal inglês The Independent, cerca de 400
estilistas usaram peles em suas coleções no ano passado (as semanas
de moda de 2005 ainda não foram encerradas), contra apenas um
décimo desse número há 15 anos. Ainda segundo a publicação
inglesa, as vendas de produtos deste tipo dispararam (aumento de
7% e US$ 9,9 bilhões de volume, segundo a Federação Internacional
do Comércio de Peles; somente no Reino Unido, as vendas
aumentaram 30% entre 2000 e 2001). A compradora típica é a
mulher de 30 e poucos anos que "despreza o discurso da correção
política", classificou o jornal.
Brasil
Conforme a empresa que faz a assessoria de imprensa do São Paulo
Fashion Week (SPFW), a grande maioria de estilistas e grifes que
exibiram coleções no evento utilizaram peles sintéticas. Apenas uma
grife teria apresentado pele verdadeira. O único profissional ligado ao
SPFW encontrado pela reportagem não aceitou dar declarações.
Para Carlos Rosolen, presidente da ONG Projeto Esperança Animal
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(PEA), organização que fez um protesto contra o uso de peles de
animais em frente ao prédio da Fundação Bienal, no SPFW, a
informação não é verdadeira.
"Nos desfiles deste ano foram usadas muitas peles de coelhos e de
outros animais, tanto no Rio quanto em São Paulo. E por grifes
importantes. Eles têm tudo na mão pra mudar essa idéia de uso de
peles frente à sociedade", disse Rosolen, que garantiu que a PEA é
"completamente a favor" do uso de peles sintéticas.
"Há muitas peles sintéticas que são tão bonitas quanto as reais. Para o
frio, há tecidos muito mais eficientes do que a pele. Muitas pessoas
que usam casaco de pele não sabem como elas são feitas. A morte de
animais é algo desnecessário, pois há muita tecnologia hoje",
declarou.
De acordo com o presidente da PEA, não existe uma legislação
específica sobre o uso de pele pela indústria têxtil. "O que existe é
uma legislação federal que proíbe todo e qualquer uso de seres vivos
(exibição em shows, moda ou mesmo para fins científicos) caso haja
uma alternativa. Do ponto de vista legal, o uso de peles é plenamente
discutível."
Rosolen acredita que a sociedade deve se engajar mais na causa e
fazer denúncias. Ele citou o caso das fazendas de criação de animais
para abate e as fazendas de caça. "São proibidas e clandestinas. Mas
isso acontece ao lado de muitas pessoas que nem sabem disso. Matar
animais é contra a lei, a não ser para alimentação - e dessa forma é
preciso um abate especializado", explicou
Porém, muitas vezes, ter uma atitude política exige coragem e
determinação. No caso do protesto de PEA, no SPFW, seguranças do
evento tentaram impedir que o público levasse para dentro da Bienal
os folhetos distribuídos pelos manifestantes. Disseram que estavam
cumprindo ordens da produção.
Hoje, ser contrário ao uso de peles é visto como ultrapassado. Culpa
por usar pele está fora de moda. Mas, já que a moda é volátil e
mutante, é possível que no próximo ano roupas de pele voltem a ser
cafonas. A boa notícia é que as peles sintéticas cada vez mais se
parecem com as peles reais.
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