Dona Sheila!
Primeiramente quero desfazer um erro cometido por mim. Na
verdade o Fala Bicho NUNCA foi afiliado à WSPA. Fiz esta
confusão porque é de conhecimento geral que a senhora
solicitou à WSPA um patrocinio de R$60.000,00 (sessenta mil
Reais) para os projetos da Fala Bicho. Daí a confusão.
MINHA RESPOSTA: Como eu rezei para ler estas palavras,
Senhor Franklin. O tempo que eu iria perder numa delegacia
para fazer um BO para processá-lo por calunia e difamação não
iria me enriquecer nada.
Mas, entenda bem a questão: a WSPA não iria me patrocinar.
Ela seria uma parceira de um projeto inédito no mundo: criação
de Biblioteca Virtual Temática sobre o direito animal. Um
espaço virtual onde muita gente se formaria já que muitos
protetores são somente apaixonados e muito pouco
informados. Tenho tanto material sobre a história da proteção
animal que penso ser um crime levá-lo para o caixão. Este
projeto eu considero o ultimo legado de minha vida à causa.
Tenho esperança que um dia consiga fazê-lo, embora tenha
que corrigir os valores, claro, já que isto foi em 2008.
Esta informação que o Senhor equivocadamente transcreveu
no seu e-mail, teve por origem o período em que me revoltei
pela interferência nefasta da WSPA na questão do uso
científico de animais. Aliás, tudo foi claramente apresentado
aqui em nosso humilde espaço de debates através das
publicações nestes links:
http://ogritodobicho.blogspot.com/2009/11/fala-bicho-responde-aoforum-de.html
http://ogritodobicho.blogspot.com/2009/11/lei-arouca-umafalacia.html
http://ogritodobicho.blogspot.com/2009/12/vivissectores-dao-tiro-nope.html )
Ao invés de responder minhas responsáveis acusações , uma
das dirigentes da WSPA colocou na sua lista de afiliadas que
eu “estaria esperneando porque ela não havia dado dinheiro
para que eu arrumar meus arquivos...”
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Veja bem até mesmo a incompetência de avaliar um projeto de
tamanha monta. Eu iria precisar deste dinheiro para arrumar
“arquivos”? Tenha paciência, não? Acho que pensar não dói. E
confesso que nesta ocasião comecei a entender melhor a
WSPA no Brasil. Antes, eu tinha amizade com a Beth porque a
WSPA aqui, era só ela.
Desfeito o equívoco por minha parte, renovo tudo o que disse
na mensagem enviada anteriormente. Reconheço seu trabalho
e importância, tendo a conhecido no passado, ainda assim não
considero que num momento tão trágico como este,a senhora
dessimine o ódio e a desarmonia para quem quer que seja. O
momento é de união e de cooperação.
MINHA RESPOSTA: Talvez o Senhor não esteja entendendo a
gravidade da questão. Quem disseminou arrogância, soberba e
oportunismo, não fui eu. Foi a WSPA que, de dentro de seus
escritórios em Copacabana, aqui no RJ, vendeu para a
imprensa nacional e internacional um trabalho que estava
sendo realizado por pessoas que não ela.
Sheila Moura apenas reagiu diante da exploração e usurpação
de méritos de companheiros que efetivamente cumpriam com
sua vocação de ajudar aos animais. Não suporto injustiça e
morro por bicho. Penso que seria interessante refletir o quanto
pude ajudar a WSPA a pisar na realidade e saber que neste
país, existem profissionais do direito animal que não admitem
tratar o Brasil com Z.
Mesmo em “momento de união e cooperação” como
ingenuamente citou, eu não calaria depois de avaliar o
inadmissível comportamento da WSPA.
Esteja à vontade para tomar as providências que julgar
cabíveis. E a propósito dona Andrea Neves, o princípio
democrático de direito, assegurados na Constituição Brasileira,
me concede o Direito de manifestar minhas opiniões. Isto sim,
se chama Liberdade de expressão. Lamentável que enquanto
muitos estão trabalhando pelos pobres animais, outras perdem
o seu tempo para reproduzir o Mal...
PAZ E BEM!
Franklin Oliveira
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MINHA RESPOSTA: O Senhor se enganou. O Senhor não
manifestou sua opinião. O Senhor falou uma inverdade e expôs
meu caráter. Isto na lei é CRIME. Então, quem começou tudo foi
exatamente a sua arrogância em se achar um “bem informado”.
Eu teria sim direitos legais de levá-lo a um Tribunal, mas como
já falei, não tenho tempo para isto. A vida me consome a cada
minuto e não quero perder tempo com gente, mas, ser feliz
convivendo com os bichos.
P.S: Como esta mensagem passará pela aprovação da senhora,
não acredito que será postado em seu blog, que diga-se de
passagem é um ótimo veículo para a causa que abraçamos.
MINHA RESPOSTA: Agora veja o Senhor o nível de caráter que
me coloca. Dizem que só conseguimos oferecer ao próximo
aquilo que temos dentro de nós. Não vou colocar suas palavras
num comentário não, vou colocar numa postagem especial
somente para lhe agradecer as palavras extremamente
generosas com o nosso trabalho.
Agradeço a honra de tê-lo como nosso leitor e lhe sugiro uma
nova apreciação de toda situação. Errar é humano, mas,
permanecer no erro é sinal de pouco interesse em se melhorar
como pessoa.
Atenciosamente
Sheila Moura
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