OPINIÃO DOS LEITORES DO BLOG “O GRITO DO
BICHO” QUANDO PROVOCADOS COM A PERGUNTA:
O QUE VOCÊ FARIA VENDO UMA FORMIGA
MACHUCADA POR UM GATO? EM 07/08/10

----- Original Message ----From: Ancelmo
Eu salvo todo tipo de inseto, desde algum se afogando na água dos
cães, passando ao que não consegue se desvirar do cimento plano feito
pelo homem, até uma mosca incapaz de se mover pelo iminente
congelamento da grande geladeira aberta do supermercado. colocá-la
num lugar de temperatura ambiente e ve-la voar novamente é um prazer.
Pela foto eu não mataria a formiga, pois não estava tão mutilada. Mas se
for preciso, para evitar o sofrimento, que seja INSTANTÂNEA e INDOLOR.

----- Original Message ----From: Ricardo
Caros Amigos, sou um admirador incondicional de vcs por divulgarem com
tanta garra e desprendimento a causa animal.
Em relação às formigas e não só elas, mas a todo ser vivente, tenho a
convicção que todo ser seja este animal vegetal planta inseto etc. tem
direito a vida, pois a mesma foi dada por Deus e só a ele cabe a vida ou a
morte. Vejo circos rinhas rodeios este ultimo (A Maior Idiotice da Face da
Terra) entre outros em nome da cultura ou crendices populares ou em
homenagens a Santos como se estes quisessem o sofrimento de animais,
hoje com a graça de Deus me tornei vegetariano há Alguns anos e estou
muito feliz com esta evolução, graças a informações que adquirimos
através de varias mídias inclusive a eletrônica como é o caso de vcs., nos
informamos e informados podemos combater estes infelizes que ainda
erroneamente fazem o mal através de varias formas aos nossos amigos
animais,vejo também que muitas vezes a lei não funciona e o que
funciona mesmo e o velho (pula dentro da casa e pega o cachorro ou gato
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maltratado cuida do mesmo e faz a correria para doação) com um
pouquinho de luta e boa vontade sempre da certo,para terminar gostaria
de expressar o quanto tenho a honra e a felicidade de poder receber seus
informativos que deus lhes proteja e lhes Abençoe e o mal nunca
prevalecera graças a pessoas guerreiras e batalhadoras que ainda
conseguem vislumbrar com anos luz a frente do tempo de pessoas
comuns um mundo melhor.
Obrigado Ricardo

----- Original Message ----From: Lorena
Pois é, achei que era só eu que fazia essas coisas, rs..
Eu vivo salvando esses bichinhos, às vezes quando estou no banho,vejo
uma borboletinha se afogando,vou la e pego ela e coloco em um lugar
seco, ou então estou lavando louças e vejo uma formiguinha na mesma
situação, então faço o mesmo, também tem as vezes que vejo algumas
formigas querendo comer algum outro bichinho, então eu vou la e salvo o
bichinho, sempre coloco eles em lugares q acho ser mais seguros, mas não
fico muito tempo por perto, pois não sei se o bichinho vai sobreviver, e
como ai eu não poderei fazer nada, prefiro não ver, caso ele morra.
Lorena

----- Original Message ----From: Wagner
Oi Sheila
Não culpo o gato por agir como um gato afinal ele não possui a
capacidade de escolha como nós possuímos. Eu levaria a formiga para um
onde ela tivesse a chance de se recuperar ou morrer em paz.
Wagner
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----- Original Message ----From: Panda
Olá, tudo bem? Lembra-se de mim?
Olha, é uma situação bem delicada a meu ver (olhando assim parece
exagero, hehehe). Minha primeira reação foi "eu creio que deveria matar
a
formiga,
afinal...
Já
que
parece
estar
sofrendo...".
Passado uns minutinhos de reflexão, mudei de idéia e cheguei a uma
conclusão: A levaria para algum local mais afastado (talvez num quintal)
das garras do gato/a e a deixaria. Com a mudança de odores, mesmo que
essa formiga estivesse bem, não acho que seria aceita no formigueiro
novamente (puro achismo, pois não entendo muito de formigas. o que sei,
é o pouco que já leio a respeito uma vez ou outra).
O caso é que muitas vezes nos achamos no direito de sermos os juízes e
executores, sendo que geralmente não compete a nós decidir o futuro de
outro ser. Abraços.

---- Original Message ----From: Henrique
Sheila...
Me perdoe... ahahahah... mas só fui ler hoje sobre a formiga! rsrsrs
Queria ter lido antes e comentado... Mas então... O que eu faria ?
Colocaria em um pote um tanto pouco de terra... açúcar refinado ou até
mesmo o mascavo (formiga saudável rsrsrs)... molharia a terra e deixaria
úmida para a formiga se hidratar e deixaria ali ela no canto, e ela se
sentiria
no
céu
por
minutos,
horas,
quem
sabe...
hahahaha O que você faria se só lhe restasse esse dia ?!
Se
o
mundo
fosse
acabar,
o
que
você
faria?!
Um beijo e até breve,
Folha

----- Original Message ----From: Jacqueline
Sheila, vc é ótima!
Parabéns pela foto, que linda formigona!
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Acho que não a levaria para longe para não ver o seu fim, seria muito
egoísmo meu, eu a levaria para um local seguro, longe dos gatos....
Matar?!? Jamais. Quem sou eu para tirar uma vida, por menor que seja?
Até os pernilongos que encontro em casa, geralmente consigo pegá-los e
colocá-los para fora da janela, cuidadosamente... só as baratas que não
consigo ter tanta compaixão, num dia de verão apareceram umas 30 pelo
esgoto, taquei spray nelas, tadinhas...
Quanto a falta da patinha da formiga, a dor passará e ela sobreviverá!
Bjs
Jacque

----- Original Message ----From: Karin
Olá Sheila!
Essa questão é ótima! Quero ver qq o povo responde...
Bom, eu como bióloga tenho que dizer que uma coisa é péssima... é mais
fácil matar ela do que ajudar. Pois sem querer a gente acaba fazendo o
pior por falta de informações. Se vc misturar uma formiga estranha em um
formigueiro ela será morta. Então mesmo essa parecendo ser formigasoldado com tamanho e boca de gigante, ainda mais com dor de faltar
perninha, seria muito ruim por em algum lugar com formigas. Vai que não
é a casa dela?! Onde por uma coitada de vida social pra ela voltar a viver
com a "dignidade de formiga", se o gato não vai responder onde achou? E
sozinha ela não vai se alimentar, pois elas comem fungos produzidos no
formigueiro, que elas cultivam com as coisas que carregam pra dentro... E
se ela saiu procurando coisas pelo mundo e foi muito longe do
formigueiro? Será que ela acha o rastro? Difícil né...
Eu a colocaria em algum local neutro (ai no caso vai de conhecer sua fauna
de jardim, apto, etc), perto de onde andam outras formigas, mas sem
estar muito no rastro delas, pra que ela visse se é ou não o caminho que
quer seguir. Se ela achar o rastro que bom, se não achar e virar presa de
outras, de qq forma seguiu o curso da natureza. Naturalmente não seria a
1º vez que isso acontece e de qq forma, é um destino mais condizente do
que ser pisada pela vontade corriqueira de um humano. Seria uma
tentativa super no escuro, mas é a única saída decente que consigo
pensar. É o que eu faria certamente. Tenho um exemplo interessante que
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aconteceu no meu pobre vasinho de flores. Minhas flores começaram a
brotar e atraíram pulgões. Zilhõões de pulgões da noite pro dia! E eu não
queria matar com veneno, pois eles derretem como lesmas no sal... que
fazer!? Enquanto eu não decidia o que fazer, em 2 dias na verdade, vi uma
horda de formigas invadirem meu vasinho e carregar os pulgões 1 a 1. Era
uma coisa louca, porque eles são como comidinhas pra elas, muito
miudinhos. As formigas pegavam e levavam os coitados vivos mesmo, sem
luta (e eu vendo isso com a lupa né, porque era uma micro-guerra de
sangue verde e eu nada podia fazer sem matar ambos!). E assim acabou
que minhas flores nasceram limpinhas e as formigas tiveram alimento pro
formigueiro. Em algumas horas, acabou tudo. Eu não posso lamentar que
na natureza seja mais forte contra mais fraco, eu sou bióloga pelo amor de
Deus! Mas eu lamentaria muito ser a mais forte em uma guerra que não é
minha e seria muito egoísta da minha parte matar apenas pra ver flores
crescendo, ao contrário das formigas que lutam para sobreviver e
acharam uma mina de ouro no meu vasinho.
Karin

----- Original Message ----From: Inês
bem, eu sou muito a favor da eutanásia(método indolor), quando em
muito
sofrimento e pouca esperança de cura. No caso da formiga, como fica
inviável tal procedimento, eu faria o que fiz com um camaleão que minha
cadela bia trouxe na boca e o bicho já todo mole devido ela ter tentado
brincar com ele, o machucou e muito. como não tenho nenhuma
experiência com esse bichinho, o que fiz foi tentar a sorte: peguei um
comprimido de algitanderil. raspei uma poeirinha e coloquei um pouco de
água e oferecia a ele 3x dia, encostando a colher na boca e ele colocava a
linguinha nessa solução. pegava carne moída crua e deixava perto dele.
bem,deu certo em 1 semana ele ficou tão bom que deu um susto na
minha mãe,correndo na cozinha.depois disso devolvi ele ao matinho.
estiquei tanto pra dizer que com a formiga eu faria o mesmo.ela poderia
até morrer ,mas eu ia tentar aliviar a dor e quem sabe ,até curar,como
aconteceu com o camaleão.
Inês, alma animal em corpo humano
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----- Original Message ----From: Rogéria
O mesmo que eu desejaria para mim: VIVER !!!
----- Original Message ----From: Rafael
Eu a levaria para longe, se possível para o próximo do formigueiro dela...
lá as suas companheiras saberiam o que fazer com ela
----- Original Message ----From: Daniela
Oi Sheila!!
Esse post da formiga me lembrou a várias situações aqui em casa, mas
teve uma em especial que veio à mente. Tenho 20 gatos, a maioria
resgatados, e sei que sofremos com os bichinhos que eles trazem pra casa
agonizando. Meus gatos pegam muitas mariposas e "bruxas". Quando eu
vejo as bichinhas todas comidas, mas ainda vivas, eu jogo no jardim pra
"morrerem em paz". Mas um dia encontrei uma bruxa no banheiro, sem
nenhuma das asas, se debatendo. Eu juro que não tive coragem de pegar.
Algumas horas depois, falando com meu pai, ele comentou que matou a
bruxa e a jogou fora. Ele disse "o instinto dela é a sobrevivência, e ela vai
tentar tudo pra se manter viva, só que vai acabar morrendo de fome ou
de algo pior". E realmente, qd a gente "joga pra longe" pra não ver a
morte delas, não levamos em consideração que esses animais não vão
simplesmente desistir da vida. Eles vão tentar fazer de tudo pra se manter
vivos, só que em vão, e vão sofrer mt mais. A formiguinha é mais fácil de
matar, mas tem bicho que eu não tenho coragem. Alia, sua foto ficou
ótima! tadinha da bichinha Beijos!!
Dani
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----- Original Message ----From: Marilene
Achei super interessante esse seu questionamento, rs. Hj, ainda sem ter
conhecimento desse texto, falei sobre as formigas.... ao salvar uma de um
afogamento,rs..., ela debatia p uma lado e p o outro....comecei a observála....Coincidência legal! Eu evito (evitaria)matar...
bjs

----- Original Message ----From: Aline
Oi, Sheila!
Vi a foto da formiga e lembrei de quantas e quantas vezes passei por isso
aqui em casa. Não só com formigas, mas com lagartixas, borboletas, etc...
Tenho 7 gatos e eles AMAM caçar, embora não precisem.
Geralmente eu fico na dúvida sobre matar o pobre bichinho ou tentar
deixá-lo tentar mais um pouco, mas no fim, penso em mim mesma e
acabo tentando de tudo para deixá-lo vivo. Mas é claro que vejo se
realmente há chances. Digo pensar em mim porque eu jamais desistiria de
viver, fosse sem pernas e braços ou cega, ou o que fosse. A vida é um
presente - difícil pra caramba! - mas é. E eu não acho que tenha o direito
de optar pela vida ou morte de ninguém; muito menos de quem não tem
como me dizer o que gostaria que fosse feito. Não sei se sou radical, mas
penso assim também quanto à eutanásia de animais. Eu jamais tive
coragem de permitir que algum animal meu fosse sacrificado, exatamente
pelo motivo que te dei antes: eles não podem escolher e eu odiaria que
escolhessem a minha morte no meu lugar. E mais: as pessoas não
costumam desistir de outras pessoas, mesmo quando elas estão velhas,
doentes, terminais. A gente ora pra que elas não sofram e que descansem
assim que possível, mas não puxamos os plugs: a gente dá conforto e
carinho e é assim que gosto de fazer com os bichos também. Sei lá, acho
que sou mesmo radical. Valorizo muito a vida, seja do serzinho que for.
Papo doido, né?
Bjs grandes e continue com seu trabalho incrível.
Aline
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----- Original Message ----From : Telma
Bem a respeito da formiguinha, eu a levaria para um local que eu achasse
seguro para ela, pois talvez ela teria uma chance dada pela própria
natureza de se regenerar e continuar talvez a sua vida.

----- Original Message ----From: Priscila
Acho que se tem algo pior que a morte é de fato tortura, dor, desespero,
agonia. Minha vida inteira eu salvei insetos, e briguei com as pessoas que
os matavam (sério, desde BEM pequena).. mas quando algum está ferido
de forma grave e não há mais como o animal se recuperar, como fratura
do esqueleto (que é externo) ou perda de membros.. acho extrema
crueldade deixá-los viver. O que fazer é, sim, matá-los, mas de forma bem
rápida. Não se preocupe com a forma mais indolor, porque não há tal
coisa, quanto mais rápido você acabar com seu sofrimento melhor. É
difícil, sim, choro (sendo que isso é raro em mim) à noite sempre que
tenho que fazer algo do tipo, mas é sem dúvidas o melhor para o animal. É
uma dor pela qual vale a pena você passar, poupando assim uma dor real
de uma morte horrível, desesperadora, e extremamente dolorida. Mate a
formiga (e os próximos).
----- Original Message ----From: Gisele
Claro que vc deve matá-la, levar ela pra longe pra não ver o sofrimento é
dar de ombros ao sofrimento dela... eu sempre procuro me colocar no
lugar da vítima e imaginar o q eu gostaria q fizessem se eu fosse ela...
Acho que a eutanásia deveria existir para todos os tipos de animais
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----- Original Message ----From: Vanda
Eu não sou juíza. rsssss E estou beeeeeeeeeeeem longe de o ser.
Mesmo os que estudaram muito (Juízes) estão propensos a errar. Rssss
Mas como vc tem demonstrado respeito por toda forma de vida,
qualidade excelentíssima que eu procuro muito nas pessoas, vai aí a
minha opinião... Seria egoísta de sua parte matá-la. Você na desculpa de
abreviar seu sofrimento estaria pensando em primeiro lugar em si mesma.
PORQUE VOCÊ NÂO QUER SOFRER !!! Porque doe em você ver o
sofrimento dela. Mas a natureza é sábia acho que vale correr o risco!!!
Acho que hemorragia ela não terá. Aposto que vc mesma já deve ter visto
(eu já vi muito) inseto faltando algum membro. Se existir apenas uma
chance em mil já é uma chance; e esta chance pertence a ela
não cabe a você interferir e por melhor que seja a sua intenção
você não saberá o desfecho caso a mate. Se você a matar
E se um dia por ironia do destino você ver uma formiga
em situação semelhante (faltando um membro), mas estando bem e
ativa, te dará remorso... Acho que vale a pena sofrer um pouquinho
e colocá-la em lugar seguro e ter a certeza que ela morreu ou se
recuperou. Já vivi dilema parecido certa vez, mas foi com um gafanhoto
(que eu julgo ainda mais frágil que a formiga) E ele teve um final (ao
menos até onde eu interferi) feliz. As chances dele eram muito menores.
Mas Deus cuida de todas as suas criaturinhas e aquele não era o dia da
sua partida. Se um dia quiser mais detalhes... ou trocar mais experiências
me add. Espero ter ajudado em alguma coisa. Beijão, Fique com Deus E
que Ele te proteja sempre. O mundo e a natureza estão carentes de
pessoas como você.

----- Original Message ----From: Lana
Eu tentaria salvá-la, se não fosse possível então eu praticaria a eutanásia.
beijos
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----- Original Message ----From: Nat
Eu geralmente não tenho remorsos com formigas... tadinhas! Rsss!
----- Original Message ----From: Lais
Olá, boa tarde! Bem, como normalmente faço, eu a salvaria, pois lesmas,
minhocas, formigas, lesmas, mariposas, abelhas, besouros, lagartixas e
outros são seres vivos criados pelo mesmo Deus que acredito ter me
criado. Como tal, merecem viver, ainda que para isso deixem de ser
diversão para meus cachorros que tanto amo.Amo, mas não sou insana(eu
acho...rsrs). Ainda mais depois de ter-me tornado vegana há 4 anos, isso
ficou mais forte em mim. Mas também não sou hipócrita. Se de repente
uma lacraia daquelas grandes me picar (como aconteceu ano passado e
por isso passei maus pedaços...) daí eu mato. Se invadir meu espaço e
oferecer ameaça a mim, minha mãe ou meus cachorros dentro de casa e
não houver como enxotar, infelizmente eu mato.No caso que relato, não
teria como, pois se a jogasse no quintal, provavelmente ela voltaria ou
fiaria por lá até talvez picar outro de nós. Mas somente nesse caso que
julgo extremo. Nos demais, até com lacrainhas no quintal, deixo passar.
Bem, é isso, acho que vc fez bem em salvá-la.Pelo menos lhe deu uma
nova chance, mesmo que talvez tenha morrido momentos depois. Um
abraço!Laís
----- Original Message ----From: Conceição
Acheiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sempre leio suas matérias, mas não gosto de ver alguns filmes porque o
meu coração e estômago não agüentam mais. No caso do Jumentinho
hoje resolvi ver e vi ele sendo levado para o asilo e com roupinha
vermelha.
Beijinhossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
FORMIGA: ainda não tenho muita certeza, mas acho que a mataria e
acabaria com o seu sofrimento.
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----- Original Message ----From: Claudia
Oi, Sheila! Como não mato nenhum bicho, colocaria a formiga num lugar
seguro e pediria a Deus para fazer o que fosse melhor para ela. Bjs,
Cláudia.
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