CRITIQUEM, MAS, NÃO OFENDAM!!!!!
Religião, cor e política, não se discutem porque todos
são capazes de fazer juízo próprio.
Só queria contar uma experiência que vivi quando
houve a eleição de prefeito do RJ, em 2000. Tentei
mostrar à proteção animal do município o bom serviço
que prestávamos e a possibilidade de implantarmos
um programa de castração que em 2006 teria sua
conclusão com 80% dos animais esterilizados.
O Prefeito Luis Paulo Conde, candidato a reeleição,
tinha um percentual preferencial de 12 pontos acima do
Cesar Maia. Entretanto, o Cesar ganha com uma
diferença de 13 mil votos. Tal diferença pode ter sido
votos de protetores de animais, estes mesmos que eu
vivo cobrando uma atitude diante de 10 anos de
dinheiro posto no ralo e nada de efetivo pelos animais
(mais de 120 milhões).
No momento, mal comparando, a situação é parecida.
Estamos comprovando uma situação REAL e inusitada
de comprometimento de candidatos com a causa que
nos une neste espaço. Mas, os egoístas não querem
saber. Preferem escarnar a podridão que ambos
candidatos têm no lugar de lutar por esta luzinha no
final do túnel.
Já imaginaram se conseguimos fazer esta comissão
que propus ao Índio da Costa? Não vai ser para
“reuniões”, mas, para conquistarmos nosso espaço no
cenário nacional.
Pensem que: Teremos como reivindicar a mesma grana
que os cientistas tiveram para dizer à sociedade que os
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animais são importantes nas pesquisas... faríamos a
mesma coisa provando o contrário!!!!!
Teremos com chegar à plenária do congresso e botar o
dedo na ferida da bancada ruralista que quer caça,
rodeio e tourada em todo Brasil...
Teremos a mídia a nosso alcance para revelar os
bastidores dos matadouros e abatedouros...
Enfim, teremos um sem numero de possibilidades que
jamais sonhei ser possível... Mas, diante de tantas
possibilidades, o que estou vendo? Pessoas que
colocam seus pobres e pequenos pensamentos a
serviço do egocentrismo.
Pois bem, ninguém pode afirmar nada sobre o futuro,
mas, podemos provocar situações que beneficiem
nossa causa. Quem, alem de mim e do Feliciano,
provocou uma posição dos candidatos? Ficou todo
mundo sentado no toco esperando a chuva cair p´ra
beber água, certo?
Como umas pessoinhas pequenininhas têm coragem
de me acusar de não ser isenta? Dei espaço a todos e
ainda vou mais adiante. Desde que entrevistei os
deputados sobre o PL do Nonô, tento falar com o
Temer que nunca me atende...
Sabe por que eu queria falar tanto com ele? Haveria
uma jogada LEGAL para este projeto ser aquivado.
Mas, quem correu atrás disto, além de mim? Ou vão
duvidar do que falo? Querem o meu extrato telefônico?
Enfim, se é desespero para ganhar voto que os caras
se comprometeram, digam, então, por que outros
partidos não quiseram? Claro porque somos
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discriminados por eles... Nossos votos não lhes
interessam... Não sei como não percebem...
Olha, seu mestre, sua cabeça... mas, nunca venham
reclamar porque o PL do Nonô foi assinado e vai tirar
os animais domésticos da Lei 9605... Nunca venham
cobrar o anexo da Lei de Crimes Ambientais que dorme
profundamente no CONAMA e que definiria o que seria
maus-tratos e crueldade aos animais.
Não me venham reclamar de nada porque serão
culpados de perdermos a chance de ganharmos voz no
cenário nacional.
E se eles não cumprirem o que prometeram? Galera, só
se não formos competentes para tal... e desculpa aí,
periferia, isto não nos falta, né?
Até mais e por favor, critiquem, mas, não me ofendam.
Sheila Moura
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