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"Justiça Animal" <justice.animal@gmail.com>
"Fala Bicho" <falabicho@falabicho.org.br>
sexta-feira, 6 de maio de 2011 15:13
MEU PROTESTO CONTRA UM ATELIE DE PELES

No blog O Grito do Bicho tem varios endereços na internet onde conseguir
roupas de pele... Todos exploradores de animais que já tem garantido seu
lugar quentinho no inferno...
http://ogritodobicho.blogspot.com/2011/05/o-grito-do-bicho-em-campanhacontra-uso_06.html
Dai abri esse link
http://curitiba.olx.com.br/peles-e-peleteria-iid-171449885
e resolvi ligar:
" Boa tarde, é do Atelier?"
- Sim. O que seria?
- Voces confeccionam roupas de pele?
- Sim, confeccionamos de couro, de pele.
- Que tipo de pele?
- Todo tipo de pele.
- Ah é? Entao eu vou querer encomendar um casaco de pele: COM A TUA
PELE, DA TUA MAE, DA TUA AVÓ, DOS TEUS FILHOS, DO TEU MARIDO!!! E
COM OS OLHOS DÁ PRA FAZER OS BOTOES DO CASACO. ASSASSINOS!!!
Desliguei.
Na terça feira entrei na M. Officer do Iguatemi, fiquei olhando as peles,
passando a mao e apareceu a vendedora, quando falei:
ESSES PRODUTOS ESTAO TODOS DEFEITUOSOS. SÓ TEM A PELE AQUI.
CADE OS CORPINHOS DOS COELHOS QUE ESTAVAM JUNTOS?? me virei,
sai, olhei pra tras e soltei: CRETINOS!! ASSASSINOS!! Recebi de volta
apenas olhar de surpresa e silencio.
Ontem entrei na PAX RIO STYLE, tb no Iguatemi:
- Olá, gostaria de saber se vcs estao vendendo pele verdadeira.
- Sim, estamos. Tem pele sintética e tb verdadeira... Esse aqui é de
coelhinho...
- AH É?? ENTAO VCS VAO ENTRAR NA LISTA SUJA DE LOJAS QUE VENDEM
PELE! VOU INCLUIR O EMAIL DE VCS NO PROTESTO NACIONAL!
A vendedora olhou pra outra q estava atras do balcao, parecia querer dizer
alguma coisa, nao soube, largou os braços ao longo do corpo como q
dizendo: " Mas... O QUE É Q NÓS FOMOS FAZER?? "
Passei na Le Lis Blanc, tinha duas dondocas atras do balcao, umas duas
clientes olhando as araras e dois homens de preto assinando papéis . Parei
no lado deles, bem séria, de salto alto: VIM AQUI DEIXAR MEU PROTESTO
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CONTRA ESSA MODA ASSASSINA, CRUEL, SANGUINARIA E COVARDE QUE É A
PELE DE ANIMAIS (entreguei um panfleto , uma das moças recebeu e acenou
com a cabeça, como q concordando (?) )... Antes de sair, lembrei a eles que
eles estavam sendo boicotados em nivel nacional.
Entrei na Triton, QUE NAO ADERIU A ESSA MODA MALDITA e só tinha lá dois
casaquinhos de pele beeem sintética, dava pra ver na hora q nao eram
verdadeiros e as vendedoras tb SAO CONTRA O USO DE PELES e me pediram
para eu NAO DESISTIR DESSA LUTA. Uma delas faz curso de moda e já foi
exposta a essas crueldades contra os animais. Entrei tb na Tida, q há uns 2, 3
anos vendia peles (q eu mesma comprovei entrando lá quando me afirmaram q
era pele de coelho...). Felizmente, esse ano, as peles lá expostas eram todas
sintéticas e a vendedora tb me garantiu q nao trabalhavam com peles
verdadeiras.
Por ultimo, entrei na Bobstore (tinha um casaco com gola de pele na vitrine) e
fiz o mesmo discurso q fiz na Le Lis. No entanto, a mulher q estava atras do
balcao tentou começar a se justificar: " Moça, ninguem aqui mata bichinhos,
as peles q usamos vem de um frigorifico... " PODE IR PARANDO. ESSE
ARGUMENTO NAO JUSTIFICA. TÁ CHEIO DE VIDEOS NA INTERNET QUE
MOSTRAM COMO SAO TIRADAS AS PELES DOS COELHOS E QUASE SEMPRE
ESTAO AINDA CONSCIENTES. Dai ela disse: " Tá bom, estamos sabendo, tanto
q nao estamos mais expondo.." (mentira, porq tava lá o casaco com gola d
epele na vitrine). Entreguei um panfleto e sai. A Bobstore deixou um
comunicado oficial dizendo q nao utilizará mais peles nas COLEÇÕES FUTURAS,
mas pelo visto vai continuar comercializando a coleçao deste inverno
normalmente.
AMANHA É DIA DE PROTESTO!!
Gente, amanha as lojas estarao cheias. É o dia de sermos a voz destes animais
CARA A CARA. Entao vamos fazer tres coisas :
01) participar do chamado da Sheila no blog O Grito do Bicho e
continuar escrevendo para as lojas:
alessa@alessa.com.br; aline@nkstore.com.br; artedapele@sinos.net; carla@madamek.com;
juliaaguiar@juliaaguiar.com.br; centraldeatendimento@richards.com.br;
comercial@tidsy.com.br; contato@auslander.com.br; contato@coven.com.br;
contato@mobonline.com.br; contato@santacor.com.br;
contato@viafloresmultimarcas.com.br; contato@zibba.com.br; criativa@edglobo.com.br;
dania@daniareiter.com.br; donacoisa@donacoisa.com.br; estilo.abril@atleitor.com.br;
fashionmall@animale.com.br; fashionmall@huisclos.com.br; fashionstyle97@hotmail.com;
giuliaborges@giuliaborges.com.br; infocidadejardim@carlosmiele.com.br;
ipanema@tempo4.com.br; leatherjet@leatherjet.com.br; lennyecia@lennyecia.com.br;
luko@luko.com.br; manequim.abril@atleitor.com.br; maramac@maramac.com.br;
marieclaire@edglobo.com.br; mktmix@mktmix.com.br; nova.abril@atleitor.com.br;
patriciavierario@patriciaviera.com; paulogusmao@domain.com.br;
rachel.martins@mariabonita.com.br; SAC@hstern.com.br; sac@m5textil.com.br;
sac@mofficer.com.br; sac@mrcat.com.br; shoppingleblon@animale.com.br;
showroom@crisbarros.com.br; showroom@fabriziogiannone.com;
studio@giovannibianco.com; giuliaborges@giuliaborges.com.br; pveiga@oglobo.com.br;
press@net-a-porter.com; comercial@angeladiverbeno.com.br;
ferricouros@ferricouros.com.br; tatiana.guimaraes@ellus.com; contato@pelesmarcos.com.br;
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eurobrascouros@hotmail.com; gabriela@neworder.com.br; andreaduca@gregory.com.br;
lelis@lelis.com.br; renata@spezzato.com.br; capitollium2000@yahoo.com;
asimoes@abril.com.br; fernanda.colavitti@abril.com.br; forestinova@gmail.com;
marketing@mariabonitaextra.com.br; contato@taia.com.br;
escritorio@skinnerbrasil.com;contato@treanytry.com.br;contato_modait@hotmail.com,
COM COPIA PARA:
falabicho@falabicho.org.br
Emails da Pax e da Bobstore: contato@modapax.com.br, cassia@soniagoncalves.com.br ,
sonia@bobstore.com.br
http://ogritodobicho.blogspot.com/2011/04/o-grito-do-bicho-em-suacampanha-contra.html
02) IR NAS LOJAS QUE VENDEM PELES, ENTRAR E CADA QUAL
PROTESTAR DO SEU JEITO:
- deixando panfletos
- deixando um carta por escrito
- arrumada como uma legitima perua (salto alto, maquiada...)olhar
um monte de roupas, fazer a vendedora tirar um monte de roupa do
estoque, experimentar todas, ir até o caixa, tirar o cartao de crédito e
dizer: PENSANDO BEM, NAO VOU PODER LEVAR NADA. ESSA LOJA
VENDE PELES DE ANIMAIS E NAO COMPRO NESSE TIPO DE LOJA. NAO
POSSO COMPACTUAR COM O ASSASSINATO DE ANIMAIS INOCENTES...
(já fiz isso em 2008 na loja M Officer da Beira Mar)
- pedindo para falar com o(a) gerente e expor seu ponto de vista
caso nao consiga fazer o exposto acima.
Acho q temos q usar todas as armas q temos. E incomodar e incomodar
essa gente até q voltem atras como Colcci, Iodice e Arezzo.
03) PARTICIPAR DO TWITAÇO CONTRA A LE LIS:
Twitaço contra a Le Lis Blanc: Sábado 07/05 - 09:00 h da manhã
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_183856368333007&ap=1

-JUSTIÇA ANIMAL - Pois o direito à vida não é exclusividade da espécie humana.
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