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PEA / Divulgação
21/1 - A ONG Projeto Esperança Animal (PEA) realiza neste sábado (22), a partir das 14
horas, um protesto contra o uso de peles de animais durante a SP Fashion Week, em
frente ao Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera. O evento tem a finalidade de
conscientizar a população de que o uso de peles de animais na indústria da moda é uma
prática cruel, retrógrada e desnecessária. Nos desfiles do Rio Fashion Week 2005, várias
marcas usaram peles de coelhos e raposas.
Cerca de 30 dos mais de 700 ativistas da PEA foram convocados para o protesto. Eles
estarão com apitos, faixas e distribuirão panfletos contra o uso de peles de animais.
Cartazes com fotos de animais vivos e suas carcaças depois de terem sido esfolados serão
mostrados ao público.
Algumas espécies são criadas em cativeiros para o abate, feito com métodos cruéis
quando o animal tem menos de doze meses de idade. Outras espécies são retiradas de
seus habitats naturais.
Para confeccionar um casaco de peles de comprimento médio matam-se:
125 arminhos, 100 chinchilas,70 martas zibelinas, 30 ratos almiscarados, 30 sariguéias,
30 coelhos, 27 guaxinins, 17 texugos, 14 lontras, 11 raposas douradas, 11 linces e 9
castores.
FONTE: PEA
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Belém recebe nove toneladas de Pirarucu da Resex
Países megadiversos discutem repartição de benefícios
Fiscais do Ibama apreendem 51 tartarugas da Amazônia na Marina Tauá
Tartarugas exóticas são repatriadas aos EUA
Captura de caranguejo está em discussão no Pará
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