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Cidade chinesa vive da exportação de pele de cachorros
13-Set-2013

13.set.2013 - Um trabalhador carrega pranchas de madeira com pele de cães para secar em uma oficina de peles na
cidade Chongfu, província de Zhejiang, na China, nesta sexta-feira (13). O município é conhecido como o maior
exportador de peles do país, com 1.469 empresas, de acordo com o site do governo - Reuters
13.set.2013 - Funcionário de uma das empresas de Chongfu usa spray de água sobre as peles em uma loja de um
mercado da cidade, nesta sexta-feira (13). Técnica é feita antes de embalar as peles para exportação - Reuters
13.set.2013 - Duas funcionárias de uma das lojas de pele de Chongfu, na China, colocam pele de cachorro em uma
prancha de madeira para secar em uma oficina, nesta sexta-feira (13). Apesar dos protestos pelo mundo por conta da
crueldade com os animais, toda a produção é autorizada pelo governo - Reuters
13.set.2013 - Funcionário responsável por cortar as peles dos animais olha para trás durante trabalho do lado de fora
de uma das lojas de Chongfu nesta sexta-feira (13). A China é a maior produtora de peles para cascos do mundo, e os
Estados Unidos, um dos maiores compradores. Muitos casacos produzidos na Europa também usam peles chinesas Reuters
13.set.2013 - Funcionário responsável por cortar as peles fica coberto por pelos dos animais durante algumas horas
de trabalho, nesta sexta-feira (13), em Chongfu, na China. De acordo com a Peta, alguns animais ainda estõ vivos
quando as peles são retiradas pelas fábricas do polo chinês - Reuters
13.set.2013 - Funcionários de uma das lojas da cidade chinesa de Chongfu costuram as pelas dos animais nesta sextafeira (13). De acordo com a Ong de proteção aos animais Peta, as empresas usam, além de cachorros, peles de gatos,
coelhos, minks e raposas em luxuosos casacos de pele - Reuters
13.set.2013 - Funcionários que atuam no setor de armazenamento de uma das lojas chinesas. De acordo com a Ong
Peta, o local seguirá em funcionamento por se tratar de um país como a China, que "vive sendo acusado de não
respeitar nem os Direitos Humanos" - Reuters{nomultithumb}
13.set.2013 - Vendedora dorme em pequena loja de casacos em um mercado especializado em Chongfu, na China,
nesta sexta-feira (13). Peças saem do país por um preço bem abaixo dos que são praticados na Europa e nos Estados
Unidos - Reuters
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