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Ativistas fazem apitaço contra uso de peles de animais na
SP Fashion Week
SÃO PAULO - Ativistas da organização não governamental Projeto
Esperança Animal (PEA) fizeram neste sábado um apitaço diante do portão
de acesso ao Pavilhão da Bienal, onde acontece a São Paulo Fashion Week,
contra o uso de casacos feitos com peles de animais. Os manifestantes
seguravam cartazes e gritavam slogans como: "Casacos, nunca mais, os
animais querem paz''.
Quatro garotas fantasiadas de animais normalmente usados na confecção
de casacos de pele dançavam em frente à entrada do evento, enquanto
manifestantes vestidos de preto, em sua maioria ativistas "vegan" - que
defendem os animais e que não consomem nada proveniente deles
- distribuíam folhetos.
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Durante algum tempo, seguranças proibiram a entrada dos panfletos no
pavilhão, arrancando-os das mãos das pessoas que passavam e jogando-os
no chão, gerando mais confusão.
"Não há nada de fashion no uso de peles. É cruel e desnecessário. Em
pleno século 21, as pessoas precisam ter consciência de que há
alternativas para tamanha maldade", disse a vice-presidente da PEA,
Gabriela Toledo.
Segundo ela, a organização escolheu o evento para mostrar que a arte não
precisa ser "manchada de sangue" com o uso de peles de coelho em
desfiles de moda.
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MP3 Player Nike
Philips
10x R$79,90 s/juros
CTIS

Senhora do Destino
Intern.
Por apenas R$24,90
somlivre
Playstation 2 Slim
12x R$91,58 s/juros
Shoptime
Condicionador de Ar,
clique e confira!
Shopping BRFree
DVD Player Portátil
Philips
6x R$65,93 s/juros
Hardvision
Sofá Air-O-Space Casal
10x R$59,90 s/juros
Polishop
Handheld & Palmtop,
clique e aproveite!
Shopping BRFree
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