clicNotícias

Notícias | Esportes | Diversão | Tempo | Discador | Compras |
Login do usuário

OK
Quarta, 26/01/2005

Busca

clicNotícias

Fale conosco | FAQ

Alterar cadastro
· Cadastrar
· Esqueci a senha

Home
Últimas

Últimas

Calendário de Verão

Moda

Indicadores
Bolsas Mundiais

Veja também

Compras

Ativistas fazem apitaço contra uso de peles de animais na SPFW
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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 deles proveniente –, davam entrevistas e
distribuíam folhetos.
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, à Reuters.
Segundo ela, a organização escolheu o evento para mostrar que
a arte não precisa ser "manchada de sangue" devido ao uso de
peles de coelho em desfiles tanto da São Paulo Fashion Week,
como da Fashion Rio, realizada uma semana antes da semana
de moda paulista.
As informações são da agência Reuters.
Veja os desfiles da São Paulo Fashion Week
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Saiba mais
21/01/2005 07h47min
Daniela Cicarelli desfila para Ellus na segunda noite do SPFW
20/01/2005 07h47min
Série de blecautes prejudica abertura do SPFW
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