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Julho 2011
De:
Para:
Enviada em:
Assunto:

"Schmid Schmid" <schmidjuly@gmail.com>
<falabicho@falabicho.org.br>
domingo, 9 de outubro de 2011 08:53
Conselho p/ ajudar meus Labradores.

Ola sheila,
um amigo seu me deu a ideia de conversar com voce sobre meu caso,
desculpe alguns sinas gramaticos
que nao tem no meu teclado, ok?! entao vamos lá...
eu tenho 3 labradores, nikita (mae), Peugeot e mowgli (filhotes) agora
com 1 aninho; eu tenho uma vizinha meio surtada chamada solange couto(
atriz), essa pessoa um belo dia resolveu fazer um escandalo na entrada
de minha casa, pq um dos filhotes fugiu e ficou deitado na via de
passagem que pertence ao meu terreno, ela comecou a gritar como uma
louca
meu nome, para eu tirar o cachorro do caminho, pois o filhote queria
ataca-la...bom, eu ao ouvir tantos fritos dela, fui como uma louca
correndo para saber o que acontecia...ao ver a situacao, meu cao
estava sentado, olhando para ela que continuava a gritar como uma
furia, e eu pedi que ela por favor para-se de gritar, pois meu
filhote nunca atacaria ninguem e ela sabia disso, pois a propria
ganhou um filhote da ninhada de nikita. No meio dessa caos todo o
filhote ja tinha até entrado para casa e eu fiquei na porta ainda
falando para ela se acalmar, pois detalhe: ela estava gravida...nisso
o outro filhote Peuget saiu por curiosidade para saber o que
acontecia...nesse momento por um momento o marido, do nada deu um
chute no filhote que ela voou...e chute foi muito forte, bem nos
quadris acima do rabo ( ele ficou sem andar e agora esta com um grande
problema de displazia) ...nesse momento eu fiquei em choque ao ver meu
filhotinho de 8 meses sendo brutalmente atacado por esse cara.... eu
abaixei para amparar o peugeot, quando fui me levantar ainda fui
empurrada pelo proprio, quando meu marido viu o ataque dele sobre nós,
ele veio correndo para impedir o cara de fazer mas alguma coisa, foi
quando essa solange couto que é uma atriz fingiu passar mal...como ela
estava gravida, eu achei que ela estava passando mal, pois ela se
encostou no muro e fez como se estivesse muito mal...eu prontamente me
aproximei e disse: vou buscar um copo de agua para voce, se
acalma...quando exatamente nesse momento, ela me deu um soco no rosto,
que me feriu...assim, do nada...eu fiquei em choque e disse que aquilo
nao iria ficar assim.
Bom, fui para delegacia, fiz queixa, fiz corpo de delito e tudo que se
pode fazer...ai ela resolveu se devender e justificar a insanidade
mental dela, acusando que meus caes a atacaram e por isso o marido o
atacou, coisa assim.
Ela fez uma queixa de Omissao de conduta de Animais perigosos, isso
esta tudo no tribunal, como eu nao quiz fazer mediacao com ela...ela
procurou testemunhas falsas e essas testemunhas tb dizem terem sido
atacados por meus caes
.Uma loucura, pois esses caes sao dóceis ao extremo...brincam com
criancas de 1 ano, com varias criancas e quauquer um ...agora terei
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que responder por um fato que nao é verdade e fico com medo pelos meus
caes...pois o tal marido, ainda me ameacou em matar meus caes.
Eles sao tudo para mim...e eu preciso provar a inocencia de meus caes,
que na verdade nao teem nada a ver com isso...ela só esta usando eles
áté para a imprensa como alibi pelo ato de agressao dela e dele.
Ja juntei algumas assinaturas de pessoas que declaram que meus caes
sao dóceis, fiz video deles brincando com varias criancas e rezo para
que eles nao venham a pagar pela insanidade desta mulher.
Sheila, o que posso fazer para ajuda-los e tb para me ajudar?
PS: desculpe pelo meu portugues...moro a pouco tempo no brasil.
Te agradeco por qualquer ideia, ok?!
Att.
Juliana Schmid
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