13/02/2012 12:57
Projeto reconhece vaquejada como atividade esportiva
O prazo para comentar esta notícia expirou.
jorge anastacio de araujo | 21/02/2012 11:24
A muito tempo a vaquejada deveria ser reconhecida como esporte. Pois é
originado da caatinga do nordeste e hoje ganhou os grandes centros.mostre
uma vaquejada a uma criança e veja a reação de alegria dela. É um shou.
vamos nessa nordeste.
Yan Matheus | 21/02/2012 10:21
isso não é um absurdo não, eu acho muito justo normatizar a vaquejada, que é
a cultura nordestina, todos nós vaqueiros protegemos ao máximo nossos
cavalos e bois, vocês que estão comentando contra a vaquejada, vão á uma
vaquejada que eu tenho certeza que vocês vão gostar !
Adeguinal Netto | 21/02/2012 08:25
Deixem de falar o que não sabem. Pra que se iria maltratar os bois, chicotear
os cavalos, colocar prego nas luvas, colocar pimenta nos bois? VAQUEJADA é
um esporte genuinamente brasileiro, cultura do sertanejo, nascido em 1942,
hoje movimenta bilhões de reais, com mais de 1.000 provas em todo o Brasil,
distribui mais de R$500 milhões em prêmios e empregando o dobro da
industria automobilistica. Isso é VAQUEJADA
Giovanna Pozza | 21/02/2012 04:27
Que falta total de critérios! Esporte?! Regulamentar a violência e o sofrimento
infligido aos animais por pura diversão e exploração lucrativa?! Alguém ganha
com isso... só pode ser essa a explicação para tentarem nos iludir com essa
MENTIRA que vaquejadas, rodeios são festas esportivas, quando na verdade
são uma violação dos direitos dos animais. Um crime regulamentado e
incentivado pelo poder publico... não é possível isso!
Augusto lins | 21/02/2012 01:10
Parabéns ao deputado por tentar regularizar este esporte maravilhoso que por
toda cidade que passa vira cultura , movimenta o comercio , hotelaria e
emprega varias pessoas durante o evento . Quanto a maus tratos com gado o
povo esta muito enganado ... Pois o gado fica em local previlegiado com
bastante agua e comida .. Com direito até a banho de carro pipa em dias
quentes ... As pistas de competição sao muito bem forradas de areia
amaciando a queda fo boi entre as faixas . Convido a qualquer pessoa a vim
conhecer o CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE VAQUEJADA
Cristina Calixto | 21/02/2012 00:57
Mais inteligente seria que o Sr. dedicasse mais tempo à leitura da Constituição,
mais especificamente à lei que protege os animais. Como o Sr. pode propor um
absurdo desses, mesmo depois de já terem fartamente documentado o que
acontece em rodeios? O Sr. acha que mudar o nome para "vaquejada" muda
alguma coisa no rodeio tupiniquim? Faça-me o favor! Procure coisas mais
inteligentes para propor e deixe de ser fanfarrão com o dinheiro suado do povo!
Amadeu Toy | 20/02/2012 21:56
Claro que devo apoiar esse projeto, será talvez a única atividade esportiva
genuinamente Brasileira. A Vaquejada envolve o espirito de competir, o
sentimento e a alma do Nordestino a muito tempo. Não existe mal trato , pois é
uma atividade que ganha o vaqueiro, o cavalo ou o boi!
ivan neto | 20/02/2012 21:36
a vaquejada é um esporte tipico do nordeste assim cm o futebol é para o
mundo.já que causa maus tratos vamos ter que parar de comer carne de boi vá
em um matadouro e veja o que é realmente sofrer.vê os animais ded carroça

sofrem sem comida e os cavalos de vaquejada tem comida tem carinho tem
tudo pense nisso, gera emprego p/muita gente.obrigado
RODRIGO SARAIVA | 20/02/2012 21:35
AGORA SIM O UNICO ESPORTE CRIADO NO BRASIL VAI SER
LEGALIZADO, AO CONTRARIO DO QUE DIZEM MUITOS, E UMA CULTURA
COMO QUALQUER OUTRA (EXP:CAPOERIA)QUE JA CHEGOU EM UM
PATAMAR DEVERIA SER LEGALIZADO O INVESTIMENTO DE VAQUEJDA
SO PERDE PARA FORMULA 1 EM MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA. VALEU.
joão manoel | 20/02/2012 21:32
aos ignorantes que não entendem o nosso esporte,não tem o objetivo de
machucar os animais e sim diversão e distração tanto dos vaqueiros como dos
animais.animais se machucam?sim,se machucam do mesmo jeito que
jogadores de futebol ou de outro qualquer esporte se machucam.
ivam sousa | 20/02/2012 21:04
engraçado é esse pesssoal que é contra..mais se tiver um rodeio ou uma festa
mesmo com animais de entretenimento todos vão...não!!!!!!á quem disser que
nao ta mentindo...axo que gostam de golf,ou tenis....axo que nao tem a
coragem que o nordestino tem essa é a verdade....vaquejada é pra quem tem
coragem...montar num cavalo e pegar um boi bravo no mato...muitos ganham a
vida assim...adoro vaquejada...á pago mais de 10.000 reais para meus
vaqueros...sao minha familia.
iann | 20/02/2012 20:32
A vaquejada, é um esporte que a cada final de semana cresce cada vez mais,
gerando rendas extras nas cidades onde se ocorre o evento,e levando o
publico de todas idades,eu só a favor a o esporte e ao projeto reconhece
vaquejada como atividade esportiva.
Dirceu | 20/02/2012 17:47
Este projeto ira fortalecer o nosso espotprte parabéns por essa iniciativa.Nao
de ouvido para quem esta criticando pois eles nao sabem a grandeza do
esporte vaquejada enem o quanto ela movimenta a nossa economia
Roberta Farias | 20/02/2012 16:46
Como li em uma postagem desta esporte Horrível engraçado,Vaquejada é um
esporte que não maltrata o Boi apenas ele é derrubado. Uma fonte de renda
para muitas pessoas só vcs indo a uma pra ver desde o Calzeiro a o Juiz e
deve sim ser reconhecido...
Migsa | 20/02/2012 16:27
Que absurdo! Por que não votam em projeto de lei que transforme cargos de
políticos em trabalhos voluntários, não remunerável com dinheiro público, aos
invés de desenvolverem projetos que podem prejudicar animais que não
sabem defenderem por si? TODO SER QUE VIVE É O NOSSO PRÓXIMO,
disse Ghandi.
GILSO ROCHA | 20/02/2012 15:49
A cada cidade quando anucia vai ter vaquejada as espectativas são muito
grandes, quando começa a vaquejada as alegrias encobrem tudo que foi de
ruim, quando termina a vaquejada o nordestino chora aguardando a proxima
vaquejada.
karina | 20/02/2012 13:15
quem ama não mata, mutia pra matar escondido depois, alguém ai ja viu os
bastidores de rodeios e vaquejadas? animais mutilados , sangrando saindo por
detras da cortina com destino a morte? esporte? esporte educa, alimenta o
espirito, isto é tortura com outro nome!

lairton fontes | 20/02/2012 12:19
quem critica nao conhece, no lugar de ficar so degrimindo a imagem do
esporte, pq nao da ideias e ajuda-lo a se aperfeicoar, com isso diminuindo os
"maus tratos" aos animais e desenvolvendo cada vez mais esse otimo esporte
que milhoes amam.
lairton fontes | 20/02/2012 12:18
vaquejada, um esporte apaixonante e verdadeiro nordestino, brasileiro, q move
uma cultura gerando emprego e desenvolvimento agropecuario da região,
muito importante sua legalização, pois com ela presevaremos mais os animais
teremos regras, tornando este esporte mais competitivo e organizando tanto na
divulgação do esporte, como tb nos cuidados com os animais...
Ana Oliveira | 20/02/2012 12:08
LASTIMÁVEL! Só aprovam o que não deve, e os direitos dos animais? Esporte
uma bixiga! Esse povo se detém a coisas desnecessárias, por que não investir
mais na educação ou em lazer mesmo, contanto que não explore os animais
pra isso! NOJO de quem permite e aprova isso!
PAULO SAMPAIO | 20/02/2012 11:13
A VAQUEJADA É GRANDE E FORTE, TRAZ RENDAS E DIVISAS,
MOVIMENTA A ECONOMIA DO NORDESTE E É A NOSSA CULTURA ACIMA
DE TUDO. SALVE A VAQUEJAAAAAAAAADA DO BRASIL
Doidim Por Vaquejada | 20/02/2012 10:38
Reconhecer a vaquejada como atividade esportiva e no minimo ter um pouco
de conhecimento desse grande esporte que tem uma historia na vida de cada
vaqueiro,Esses que estão querendo por um fim não sabem como realmente
é,estão tendo uma visão totalmente diferente do que realmente é,agradecemos
a todos que estão nessa luta pelo bem da vaquejada divulgem pra seus amigos
vamos vencer essa luta.
Cia do Vaqueiro | 20/02/2012 10:24
A vaquejada gera renda, emprego e eh dedisiva para a economia de muitas
cidades do interior do Nordeste. Importante projeto. E tem mais: nossa
campanha e por um esporte sadio, sem maus tratos aos animais. Nosso lema
eh VAQUEIRO BOM NÃO MALTRATA. quem eh contra a VAQUEJADA eh
contra a cultura de uma das mais importantes desse pais. Milhões de
nordestinos agradecem.
JUNIOR LAPADA | 20/02/2012 10:20
LEMBRE-SE QUE OS ANIMAIS SÃO BEM TRATADOS,A VCS QUE Ñ GOSTA
DO ESPORTE TUDO BEM NOIS CONCORDAMOS AGORA Ñ PRECISA
DESCRIMINAR OS VAQUEIROS Ñ...O FUTEBOL TBM MACHUCA QUANTOS
JOGADOR JA TEVE SUA PERNA QUEBRADA?POR Q NINGUÉM
INTERFERIO..GENTE A VAQUEJADA Ñ É SÓ UM ESPORTE Ñ, É TBM UMA
PROFISSÃO QUE MUITOS PAIS TEM O SUSTENTO DOS SEUS FILHOS...
Raul David | 20/02/2012 10:08
Opinando contrário à muitos de meus colegas que acima se manifestaram,
acho que a vaquejada deve sim ser reconhecida como um esporte. Também
esclarecendo, que ao contrário do que pensam, os animais que participam do
esporte (equinos e bovinos), não são brutalmente maltratados, e sim muito bem
tratados, muitos dos cavalos utilizados tem "vida de barão", com tudo que lhes
dão direito, talvez até melhor que o tratamento que muitos atletas recebem
para defender o Brasil em certas competições.
Ana Gama | 20/02/2012 08:52

Se vaquejadas, rodeios e afins fossem suficientemente bons para atrair
público, não haveria necessidade de ter outros atrativos como cantores e
prêmios.
Mario Rauluno Filho | 20/02/2012 01:31
Somente e verdadeiramente quem participa do mundo da vaquejada pode
dizer o que representa a emoção do esporte.Relacionamento com o CAVALO,a
autoestima,a dedicação,o investimento, o grande relacionamento entre os
membros (amizade).E sempre mantem-se a dignidadfe do boi.Respeito.Veja o
que representa a industria do cavalo(maior que a automobilistica.
Eduardo Araújo Feitosa | 19/02/2012 22:34
Boa deputado..!!! Nada mais justo do que regularizar esse esporte que só tem
crescido nos últimos anos.. que já e uma tradição do nosso Pais. E num se
intimide por esse que dizem ser defensores dos animais não... TÁ COM DÓ
DELES VAI PRO LUGAR DELES..
Jamy Vilar | 19/02/2012 20:21
. ACORDEM ! Se esse novo projeto vem para reconhecer a profissão e o
evento isso significa que o mesmo será melhor vigiado e que os pontos
positivos deverão ser exaltados e os negativos corrigidos, daí sim, depois de
regulamentarizada e devidamente estruturada, vocês, defensores dos fracos e
oprimidos, poderão presenciar, prestigiar e ver o que tanto querem ver (além
do preconceito) de mal neste evento grandioso e belo.
JAMY VILAR | 19/02/2012 20:19
CONTINUAÇÃO ---> . Em sua sede de se igualarem a Jesus ou Buda parecem
odiar qualquer evento de maior firmeza em que demonstre que a bravura ainda
faz parte do homem. São crias das grandes cidades, vivendo com medo em
seus apartamento e acham que demonstrando amor pelo seu cãozinho Poodle
vestindo-o com saia ou macacão (antropomorfismo) será deles o reino dos
céus...
Jamy Vilar | 19/02/2012 20:17
Não me admira o percentual elevado de votos contra essa PL, pois sei que os
inúmeros admiradores da VAQUEJADA nesse momento estão em seu trabalho
árduo e grande maioria não desperdiça seu tempo na internet além do
necessário, eles têm muito o que fazer. Também não me admira a visão
errônea, desprovida de informações e muitas vezes preconceituosa contra este
-SIM! ESPORTE!- genuinamente brasileiro. Muitos estão carentes de
informação e não sabem o muito que vem se trabalhado nas vaquejadas para
diminuir quaisquer sofrimentos ou danos ao animais.
PAULA SCABELLO GOMES de ASSUNÇÃO. | 19/02/2012 19:46
Quem maltrata animais, aves, naturezas vai viver, morrer na dor e voltar em
outra vida com dor. Tem que pegar quem aprova essa maldade e esmurrar ate
sangrar, morrer para ele sentir a dor que faz o animal sentir.
Marivaldo Barros Dos Santoa | 19/02/2012 17:59
O nordeste não pode ser penalizado pelo sul e sudeste do Brasil. A nossa
cultura Nordestina precisa sim ser REGULAMENTADA,a VAQUEJADA hoje
movimenta MILHÕES para nossa região,até pq o gado que corre ele será todo
manejado de forma correta e fiscalizado pelas autoridades competentes.
DEIXEM O NORDESTE CRESCER SEM BARREIRAS BARRISTAS, AFINAL
FAZEMOS PARTE DE UM ÚNICO BRASIL, TERRA DE TODOS!!!
Yan Matheus | 19/02/2012 17:46
Vocês que não conhecem a vaquejada acham que é um esporte maldoso ,
mas não é, nós vaqueiros, protegemos ao máximo nossos animais, cavalos e
bois, esse esporte é maravilhoso, é cultura nordestina, mas vocês que não

sabem o que é cultura e fica "derrubando" o nosso esporte, procurem conhecer
melhor o nosso esporte que eu garanto vocês vão gostar muito, vão a uma
vaquejada para conhecer o melhor esporte que existe !
Ana Marya | 19/02/2012 17:31
É mto fácil julgar sem nunca ter acompanhado de perto o que se passa numa
vaquejada! Tem MUITA gente enganada... Há até quem diga que tem prego
nas luvas do vaqueiros para puxar o rabo do boi... huahauhauahuahuah! Antes
de Críticar, vamos primeiro vê o que realmente ocorre! (Refiro-me as
tradicionais vauejada do Nordeste Brasileiro)
Marcos Aurelio | 19/02/2012 17:03
Antes de votarem ..por favor procurem conhecer mais sobre o esporte! tenho
certeza q a maioria q vota no não não conhece o esporte e jura q é rodeio ou
laço ..A Vaquejada não tem nada a ver com rodeio a não ser os animais. e Em
grendes vaquejadas os Competidores são proibidos de fazer qualquer maldade
contra um animal.. ou ao contrario são desclassificados e punidossss procurem
estudar e conhecer sobre o esporte.Não na internet q tambem traz varias
mentiras sobre mas vão a uma vaquejada da ABQM e vejam se o animal sofre.
por favor Vaquejada é uma coisa rodeio é outra!
Geraldo Estrela Neto | 19/02/2012 16:45
A Vaquejada é uma atividade recreativa-competitiva, com características de
esporte, brasileira da região Nordeste, no qual dois vaqueiros a cavalo têm de
perseguir o animal (boi) até emparelhá-lo entre os cavalos e conduzi-lo ao
objetivo (duas últimas faixas de cal do parque de vaquejada), onde o animal
deve ser derrubado. Origem na atividade mais simples do homem do sertão,
PEGA DE BOI NA CAATINGA.
Marcos Aurelio | 19/02/2012 16:45
Voces que se dizem contra o esporte ..primeiro vão estudar sobre e vão assistir
algunha vaquejada das grandes q existem no brasil...primeiro vaquejada não
tem nada a ver com rodeios a não ser os animais.....pelo amor de Deus não
deem suas opiniões sem saber doq esta falando ,e repito muitos q votaram no
não e comentam não sabem oq é vaquejada!!!!!!!
DR.SANDRO | 19/02/2012 16:32
VCS NÃO SABEM O QUE ESTÃO FALANDO VAQUEJADA É UM ESPORTE
SIM SEMPRE FOI E SEMPRE SERÁ QUERENDO VCS OU NÃO,MAS COMO
É UM ESPORTE NORDESTINO TODO MUNDO TORCE O NARIZ
SavioSobreira | 19/02/2012 15:44
A pratica esportiva da vaquejada é vista com maus olhos apenas por pessoas
que nunca lê deram com eles esta pratica mostra a origem do nordestino e sua
lida no campo, bem menos violento que os carnavais que temos por todo pais
ou como lutas de vale- tudo onde homens lutam como Verdadeiros gladiadores
em busca de arrancar o sangue um dos outros, isto sim é retrocesso. Os bois
para para poderem participar de uma vaqueijada precisam estar altamente
sadios e são muito bem alimentados, para garantirem a competitividade, ao
contrário do que se fala sem saber apenas por dispeito!
Larissa Simonelly | 19/02/2012 15:37
É muita hipocrisia, o Brasil, o estado cheio de corrupção, drogas, violencia...e
esses idiotas se ocupando c isso, a vaquejada é um esporte digno como
qualquer um outro! SIMMMMMMM A VAQUEJADA!
@Leonamdoria | 19/02/2012 14:59
Aquele que Fala mal da vaquejada desconhece o amor do vaqueiro pelos
animais !

paulo | 19/02/2012 14:55
vcs fazem criticas com tudo dizem que a vaquejada é um esport que mal trata
os animais e tudo,mais acho que vcs não se tocaram que vcs comem da carne
dos animais não sabem de qual maneira são mortos, a vaquejada é um espórt
que mais crese no Brasil e lembrando que nas corridas de vaquejadas os bois
so correem uma so vez.e são muito bem tratados,ta ai oq penso.
Pablo Oliveira | 17/02/2012 22:21
Projeto absurdo! Uma prática que causa sofrimento a animais deve ser
considerada crime e não esporte!
Lorenza Feitosa | 17/02/2012 17:33
Deputado Paulo Magalhães,é contra este que vamos fazer campanha nas
prócimas eleições,felizmente hoje existem mais pessoas a favor dos animais e
menos gente do lado destes covardes.VAQUEJADA É UMA VERGONHA
NACIONAL!!!!
Lorenza Feitosa | 17/02/2012 17:28
Vaquejada,bem como rodeio não são esportes e sim atividades de
covardes,gente que não tem valores morais e educação,espero que os
deputados façam este Brasil caminhar rumo a descência e acabe com este tipo
de tortura que certos covardes teimam em dizer que é esporte,isto é uma
vergonha para o Brasil e para mim como brasileira.
Mariana Correa | 17/02/2012 16:05
Esse projeto de lei é um absurdo. Todos sabem que vaquejadas e rodeios são
nocivos aos animais não humanos que são forçados a participar delas. Não
têm nada de manifestação cultural e só servem para torturar animais.
Arquivem, rejeitem, não aprovem esse disparate.
jose gonzaga | 17/02/2012 12:00
Coisa linda normatizar o mais autentico esporte brasileiro. Quem ama nao
mata. Quem ama cria recria e engorda. Essas fofoletes que opinam contrário
nunca deram sequer uma agua a pinto, sao protetores de gabinete em busca
do recuro publico fácil, nós verdadeiramente defendemos o animal dando-o
vida digna e aperfeiçoando sua aptidão natural. Se sua aptidão é competir,
vamos condicioná-lo
Ana Cléa da Silva Cardoso Lessa | 16/02/2012 23:27
Apaixonado por quem? pelo que? Pelo sofrimento de um animal? Quem são
esse apaixonados, com sede de sangue? Na certa pessoas da sua laia,
senador, que não se comove com o sofrimento dos da sua própria espécie,
quanto mais de animais. " O amor por todas as criaturas vivas é o mais nobre
atributo do homem." Charles darwin. Este nobre atributo e nem outros o senhor
com certeza não tem." "A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo
que seus animais são tratados" - Mahatma Gandhi .
Elizabeth | 16/02/2012 19:25
Que absurdo! Agora num me falta mais nada! Por que vcs não votam um
projeto de lei pra transformar os cargos de políticos em trabalhos voluntários do
que querer prejudicar os inocentes animais? Ia ser muito melhor pra esse país!
Margarida | 16/02/2012 18:29
Vocês deputados não tem mais o que fazer não né? Matar touros/bois apenas
com o intuito de "diversão" e ainda ser considerado como "atividade esportiva"
por seres que se dizem "humanos", por lei, é mais do que um absurdo. Matar
para comercialização e consumo é uma história completamente diferente.
Depois querem que sejamos nacionalistas. Vergonha de ser de uma pátria
como essa.

Ronaldo Grigolato | 16/02/2012 16:55
Difícil entender o que leva certas pessoas desejarem tanto mal aos
animais...Realmente difícil! Como pode esse deputado, o qual recebe um
pompozo salário pago às custas de tributos que eu também sou contribuinte,
querer legalizar os maus tratos e a crueldade contra os animais??? Querer
legalizar a diversão de humanos à custa da tortura e do pânico de animais que
não têm culpa de certos humanos serem tão ignorantes... O mundo tentanto
evoluir e eu sou obrigado a receber uma notícia dessa... Que infelicidade!
Quanta falta de ética em relação aos não humanos!!! Até quando???
Leina Herculano | 16/02/2012 15:49
Simplesmente um absurdo, além de ganharem mais do que qualquer
trabalhador honesto que sua todos os dias para colocar o pão na mesa de
casa, vocês "deputados" aprovam projeto de lei dizendo que vaquejada é
esporte?? Falta do que fazer? Não tem outro "divertimento" pra vocês não??
Experimentem por alguns segundos ser um daqueles bezerros, touros e vejam
se é esporte. Onde isso vai parar?? Deixem de lado as próprias vontade e vão
aprovar algo que seja válido e que leve esse país pra frente, pois parece que
estão desocupados. Quer dizer, são desocupados sim!!
Lucas | 16/02/2012 15:22
Não são divulgados para o publico os métodos cruéis utilizados para ocasionar
a corrida dos bois, mas sabe-se de seu confinamento prévio por longo período,
Luvas com pequenos pregos para sustentar a cauda do animal a utilização de
açoites e, a introdução de pimenta e mostarda via anal, choques elétricos e
outras práticas caracterizadoras de maus-tratos.”
paulo sisinno | 16/02/2012 12:30
É absurdo e revoltante que em pleno século XXI ainda existam pessoas que
ignorem os direitos dos animais! Quem dá aos humanos o direito de ignorar a
dor, o medo e o sofrimento dos outros seres? Qual o ganho que se obtém
deste tipo de atividade brutal, estúpida e primitiva? Nada que compense o
sofrimento dos pobres animais que são violentamente maltratados e
desumanamente desrespeitados em seus direitos para a diversão de pessoas
grosseiras, ignorantes, incultas e boçais. Este tipo de atividade é inumano,
desrespeitoso e aviltante para qualquer pessoa de bom-senso!
Maria Elisa | 16/02/2012 11:40
Acreditar que vaquejadas, rodeios são festas esportivas é um verdadeiro
desparate, animais não devem participar desse tipo de comemoração apesar
de sofrerem maus tratos sofrem por um stress absurdo que lhe é imposto pela
omissão e covardia do homem.
Sidney Mansur | 15/02/2012 21:26
Muita gente trabalha e depende desse "esporte" horrível, e por conta disso
acho que os políticos deveriam criar novas profissões e deslocar os "vaqueiros"
para lá, ao invés de perder tempo regulamentando essa prática deplorável.
Essa desculpa de "manifestação cultural" não cola. Um povo culto nunca
maltrata seus animais.
silvia regina cozzo | 15/02/2012 17:34
É inadmissível aceitar qualquer atividade com animais,e ainda,chamá-las de
esportivas.Atualmente,no mundo inteiro,há movimentos de
conscientização,pelos direitos dos animais.Além disso,nosso país,necessita de
providências enérgicas,para resolver inúmeros problemas,que afetam a todos
nós.Grata pela atenção.
sergio | 15/02/2012 17:26
se ele se dispor a ficar no lugar dos bezerros vou apoiar sim a regulamentação
desse lixo de evento

yolanda heller | 15/02/2012 16:15
Que "esporte" covarde cruel e medieval é esse que maltrata animais
INDEFESOS? Só pode ser "esporte" de sadicos! Chega de abusar torturar as
outras especies para nossos interesses! Poe dois "machões pra se
degadearem em vez de submeter os indefesos a essa decadente exibição
Fátima Borges | 15/02/2012 14:13
Uma proposta pra lá de imoral, como têm coragem de ainda colocar para o
povo votar? Isso é apologia ao crime, pois reza a Lei 9605/98 em seu art.32
que maltratar animais é crime! E, mesmo que não houvesse a Lei, a vaquejada
é imoral, nojenta e incetiva a violência!
Sonia Lessa | 15/02/2012 13:50
Que prepotência e equívoco da raça humana achar que pode ganhar dinheiro e
se divertir às custas do sofrimento animal! Que bom que a grande maioria já
não pensa mais assim.
Arminda | 15/02/2012 13:43
Só concordo que se aprove o projeto do Sr. Magalhães se for pra ele fazer o
papel dos bezerros e touros em todas as apresentações. A ver como vsi se
sentir sendo perseguido e derrubado. Aliás bem que podiamos derrubar esse
senhor parando de votar nele.
Tania | 15/02/2012 12:52
O Sr. Magalhães não tem o que fazer e não tem noção!
Carlos José Figueiredo | 15/02/2012 12:11
A luta de gladiadores também atraía um grande público e movimentava todo
um complexo cultural. Pergunto se isso a tornava justificável.
Janaina | 15/02/2012 12:06
Sou absolutamente contra vaquejada,rodeio, touradas etc.. como esporte ou
como passa tempo, o sofrimento do animal não deveria servir para alegrar as a
pessoas, eles dizem q não há sofrimento então experimenta com eles mesmos
correrem numa arena e outro correndo atrás e te derrubando ou com corda ou
puxando seus cabelos (já q não tem rabos) pra ver se não é sofrimento.
Carlos José Figueiredo | 15/02/2012 12:03
A opressão dos mais fracos não pode ser chamada de "esporte".
Karina | 15/02/2012 10:52
Realmente, que absurdo! Quanto desrespeito aos animais e quanta
prepotência dos seres humanos, ditos "racionais", que conseguem se
DIVERTIR às custas de tanto sofrimento IMPOSTO a seres tão inocentes.
Lorena | 15/02/2012 09:54
Basta de violência contra os animais! Isso é esporte só na cabeça dos sádicos
que gostam de assistir isso!
Nicole Ognibeni | 15/02/2012 08:50
Reveja seus conceitos. Chega de violência contra animais !
Silvia Mibielli | 15/02/2012 07:01
Imoral! Uma vergonha! Basta de violência! Basta de exploração! Não para as
touradas, vaquejadas, rodeios e NÃO para deputados imorais e cretinos!!!
Sergio Henrique | 14/02/2012 23:58
Esse projeto representa um retrocesso na forma como os animais nãohumanos são considerados. Sou catarinense, conheço bem as vaquejadas e

sei o quanto esses animais são tratados como objetos. Assim como a farra do
boi, rinhas, touradas e rodeios, a vaquejada é uma tradição que não coaduna
com o comportamento ético. Transformar isso em esporte prejudica os animais
e insulta a dignidade de todo ser humano verdadeiramente bom.
Denise Ortega | 14/02/2012 22:56
Sou totalmente contra! Essa história de "cultura" não é desculpa pra cometer
abusos contra outros seres. Se for assim, a "cultura" de mutilar as mulheres na
África então é válida? Tradição não é justificativa.
romario | 14/02/2012 20:59
a vaquejada e um esporte nordestino e cultural que gera renda e empregos e
que e uma paixão nordestina.
Marma Gonçalves | 14/02/2012 20:41
Todas as atitudes violentas do ser humano teem origem na formação do seu
carater. Os formadores de opinião deste país devem entender que muito mais
que promover ou regulamentar qualquer modalidade esportiva, precisam
priorizar o respeito a vida. A todas as formas de vida. Se é por dinheiro, então
regularizem e promovam os jogos estudantis. SE o futebol é o esporte mais
rico do Brasil, está provado que as competições convocam o público e não
produzem violencia. Maior exemplo é o recente MMA. Acorda
camara,senado....
Márcia Milani | 14/02/2012 20:31
Uma ação de violência que o ser humano comete contra um animal é
insensato, contra a razão, e dizem que os "animais" são irracionais. Quem é o
animal aí? Sou contra a vaquejada!
Heloisa Motta | 14/02/2012 19:58
Revoltante.... Só uma mente doente pode considerar diversão ou esporte o
sofrimento/humilhação de um ser vivo.
Alexandre | 14/02/2012 17:40
Que lixo de projeto isso é o que não ter o que fazer, vergonhoso um ser
humano aprovar um lixão desses para expor animais ao ridiculo dor e
sofrimento, queria ver se colocasse vocês para a vaquejada se vocês iriam
aprovar. Deputado você é no mínimo desenformado, vai se informar, aí quem
sabe criar projetos inteligentes.....
William Marinho | 14/02/2012 17:30
Se reconhecerem a vaquejada como um esporte, mostrara de novo que as
pessoas preferem o dinheiro do que a vida do próximo, neste caso a vaca um
animal inocente que nunca vez nada pra ninguém, mas segue sendo explorada
e "tendo que dar obrigatoriamente" leite para o ser humano
CLEIA SICA | 14/02/2012 17:22
DESCULPE MAS ACHO ESTA PROPOSTA UM RETROCESSO DA CAUSA
ANIMAL E DOS BRASILEIROS TAMBÉM.SOU TOTALMENTE CONTRA
RODEIO , VQUEJADA, PESCA ESPORTIVA E QUALQUER EVENTO Q.
ENVOLVA SACRIFÍCIO DE ANIMAL, MESMO POR Q. SOU VEGETARIANA.
OBRIGADA
Guilherme Contrucci | 14/02/2012 17:16
Atividade esportiva a custas do sofrimento dos animais. Divulgamos em nosso
meio empresarial e acadêmico que o mundo está repensando o seu tratamento
para com os animais, em barcelona, por exemplo, não há mais touradas. As
marcas que apoiam as vaquejadas e rodeios estão percebendo que caminham
para arranharem suas imagens, vejam os rodeios como estão se esvaziando.

Por que o nobre deputado não propõe exposição de animais, shows musicais e
passeios, ao invés do espetáculo cruel e covarde denominado vaquejada?
Eliane Soares | 14/02/2012 16:28
Sociedade doentia que necessita diversões de horrores! Pois se não fosse
proibido penso que ainda hoje pessoas seriam jogadas aos leões para deleite
desse tipo de gente!
Carla Novitch | 14/02/2012 16:26
CHEGA DE VIOLÊNCIA CONTRA OS ANIMAIS... VAQUEJADA, NÃO, NÃO,
NÃO, NÃO!!!!!!
Laura Kim | 14/02/2012 16:16
Nao concordo com o projeto de lei. Esporte demanda preparacao fisica, nao
exploracao de inocentes. Bom-senso, caros politicos. Numa era em que a
humanidade caminha para o cuidado com a natureza, retroceder significa
grande perda de votos.
vania Nunes | 14/02/2012 14:10
Acredito que quem esta propondo este pl não entende nem de esporte e muito
menos de bem estar animal pois ambos neste caso não tem qualquer chance
de estar no mesmo lugar. Realmente quem propõe a regulamentação de uma
atividade com uma profissão de vaqueiro, assim denominada desmerece os
reais vaqueiros que trabalham em muitas propriedades por todo pais, que tem
outyro proposito, cultura, desempenho e papel relevante a sociedade a
cumprir. lamentavel iniciativa
Ana Luiza Valle | 14/02/2012 13:22
Absurdo! Como um ato de crueldade pode ser considerado um esporte? Ô país
atrasado!
Aline | 14/02/2012 11:02
Que absurdo, desde quando exploração animail é esporte? LA MEN TÁ VEL!
Enquanto o projeto que defende os animais é deixado de lado, a Frente
Parlamentar em Defesa dos Animais na Câmara é motivo de piada para os
parlamentares.
cadicha sastre | 14/02/2012 09:23
Enfrentamos tantas dificuldades para dar vida mais digna aos animais, e vem
um deputado que não enfrenta dificuldades nenhuma, vive cercado de
mordomias e assessores, tudo às custas do dinheiro público, e só faz projetos
imbecis baseados em sua santa ignorância. Povo baiano não reeleja este
senhor, por favor.
Bianca Gimenes | 14/02/2012 08:18
Paulo Magalhães, sua cara e seu nome ficarão marcados. Aguarde, vai colher
oque tá plantando!!!
Carlos Diaz | 14/02/2012 07:22
Pelo amor ao nosso Criador, parem com essa vergonha em dizer que
vaquejada e qualquer outra atividade com animais é "cultura e tradição", seja
qual for o caso, animal não foi feito para esse tipo de atividade, os animais
estão aqui pelo mesmo motivo que nós humanos estamos aqui, viver e ser
respeitados.
Elaine | 14/02/2012 01:48
Inaceitável. As leis devem respeitar o animal e favorecer seu bem-estar. Não
ao retrocesso...
M Ferrari | 14/02/2012 00:44

Deputado, sugiro também legalizar o canibalismo e o sacrifício humano.
Também são manifestações culturais!
M Ferrari | 14/02/2012 00:40
Deputado, sugiro também legalizar o canibalismo e o sacrifício humano.
Também são manifestações culturais! Se esse seu projeto do demônio pode,
por que não esses outros? Legalizar a maldade contra os animais... É pra isso
que eu pago esses impostos absurdos, pra que sociopatas façam coisas do
tipo...
Sueli | 13/02/2012 23:55
Um absurdo!!! Tantos assuntos importantes a merecerem atenção dos
parlamentares!!!Animais tem de ser respeitados e NÃO EXPLORADOS e
MALTRATADOS para mera diversão.Quem apoia um projeto desses está na
contra mão da história,que em pleno século 21,caminha para o reconhecimento
pleno dos direitos dos animais,conferindo-lhes respeito,dignidade e bem-estar.
Alexander de Oliveira Moura | 13/02/2012 23:38
Absurdo uma Lei que reconhece como "esporte" um ato de barbárie e maus
tratos de animais. Já basta o lixo que é a pecuária brasileira e o holocausto de
milhões de cabeças de gado anualmente. Basta de covardia. Basta de políticos
retrógrados, que querem manter o país como um grande exportador de
produtos sem valor agregado, mas que garante votos nas eleições.
VAQUEJADA É BARBÁRIE, NÃO É ESPORTE!!!!!!
sandra marelli | 13/02/2012 23:03
A proposta é no minimo uma afronta ao movimento de proteção e bem-estar
animal, a todos que lutam pelos animais vitimados do poder e da ignorância,
que por alguma conveniência, seja votada em plenário. Enquanto o mundo
busca a consciência pelo respeito a natureza, enquanto o mundo mostra os
desastres provocados pela ganância do homem, milhares de animais são
extintos a cada ano, este projeto é no minimo um abuso à nossa paciência e
inteligência. Os animais não votam, mas nós votamos e pode estar certo que
não vencerá tão facilmente
romario | 13/02/2012 22:58
e MAIS UMA VITORIA DA VAQUEJADA
Ana cristina B I Rodriguez | 13/02/2012 22:55
Absurdo!! Revolta!! Tortura, crueldade não são esportes!!!
JANINE FIGUEIREDO | 13/02/2012 22:32
Vamos lembrar dele nas proximas eleições e divulgar nas redes sociais este
retrocesso que está propondo...
Sályma Freitas | 13/02/2012 22:31
Isso é um absurdo! Sou contra esse Projeto! O Deputado deveria se
envergonhar disso! Ao invés de criar um Projeto de Lei proibindo essa
crueldade e exploração contra os animais, ele cria projeto de lei para
regulamentar essa tortura! É o fim do mundo mesmo! Vergonha nacional! Uma
atividade que se beneficia do sofrimento de animais não pode ser considerada
esporte! Vergonha!!! Absurdo!!! Retrocesso!!! Que país é esse? "A grandeza de
uma nação pode ser julgada pela que trata seus animais são tratados."
Mahatma Gandhi
Nelci De Guide | 13/02/2012 21:48
O Sr. deve ter vergonha de propor algo nesta esfera.Porque não propõe algo
para proteção da nossa flora e fauna, proteção de nossos índios, dos
"brasileirinhos" e "brasileirinhas" que vivem jogados nas ruas da vida, etc...O
Sr. acha que índio não dá voto suficiente para o Sr. se reeleger e os animais

não votam, neh? mas o cidadão comum por mais pobre ou rico que seja e tem
amor pelos animais, pelas arvores e flores votam e o Sr. vai ver e sentir na pele
que são milhões que tem compaixão pelos animais, algo que o Sr.
desconhece. Vá em frente e aguarde nas urnas e o Sr terá uma grande
surpresa.
Isadora Tormin | 13/02/2012 21:33
C-o-v-a-r-d-e-s!!!!! Vaquejada é para os COVARDES!!!! É tortura e crueldade
animal!!!!
Izabel Cristina Nascimento | 13/02/2012 20:33
É LAMENTAVEL que um deputado resolva apresentar um PL que regulamente
a violência e crueldade aos indefesos animais. O povo brasileiro, que é
solidário à dor dos "não humanos",escravizados nas mãos dos "racionais
insanos", durante a farra do boi, a vaquejada, o rodeio,a rinha e todo o tipo de
eventos similares, repudia este PL. As crianças brasileiras precisam aprender
nas escolas o respeito por TODOS OS SERES VIVOS DO PLANETA para
serem humanos pacíficos nesse novo século que se inicia.
Izabel Nascimento-Presid. SUIPA - SOC.UNIÃO INTERNAC.PROTETORA
DOS ANIMAIS-RIO DE JANEIRO
Rossana Mizunski Peres | 13/02/2012 20:01
Na Suécia, deputados ganham pouco e não tem previlégios que NÓS
contribuintes pagamos. Agora mais uma vergonha para este país:introduzir as
vaquejadas quando até na Espanha as touradas estão começando a ser
proibidas. Eu tenho de todos vocês, bando de marajás que não fazem PLs
decentes e que o povo precisa. Não se esqueçam: vocês estão sendo pagos
com o NOSSO dinheiro suado e pelo menos teriam que ser mais decentes.
Tenho asco do Brasil, seus mamadores de dinheiro alheio.
Eduardo | 13/02/2012 19:47
Que absurdo. Tanta coisa importante precisando ser feita no Brasil, e tem
político tentando regulamentar a exploração de animais por diversão. Fala
sério, Brasil.
Marilia Magalhães Poppe | 13/02/2012 19:37
Ler essa asneira que a vaquejada atrai um público fiel e apaixonado é uma
afronta a nossa inteligencia. Quem vai assitir a esse horror, é conivente com a
tortura dos animais, que estão ali porque foram levados e não tiveram direito a
escolha. Isso é uma
VERGONHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!
COVARDESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!
INSANOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!
MARIA DAS GRAÇAS MILANEZ | 13/02/2012 19:36
É UM HORROR.QUE TIPO DE CULTURA É ESSA QUE EXPLORA OS
ANIMAIS? PESSOAS QUE APOIAM TAL PROJETO A FAVOR DA
VAQUEJADA RETROCEDEU NO TEMPO:SÃO UNS BÁRBAROS,CRUÉIS E
POUCO SE IMPORTAM COM A NATUREZA E OS DEMAIS SERES
VIVOS.SOU CONTRA ESSA INSENSATEZ.
Valeria Dallegrave | 13/02/2012 19:30
Mais um absurdo!!! Enquanto políticos trabalharem para agradar seus currais
eleitorais os mais fracos vão continuar a ser explorados. Que falta de vergonha
propor algo assim. Este político perdeu o bonde da História.
Paula Germann | 13/02/2012 18:08
Reconhecer a Vaquejada como atividade esportiva é um retrocesso nos
esforços pelo bem-estar dos animais e o respeito a eles devido pela população
brasileira. É notório e comprovado que os animais que são obrigados a

participar desse tipo de evento sofrem maus-tratos e torturas. Um PL como
este é uma vergonha para o Brasil.
Eliene Narducci | 13/02/2012 16:08
UMA HORROR! ANIMAL NÃO É DIVERSÃO!!!! QUANDO O "SER HUMANO"
APRENDERÁ A TER RESPEITO E GRATIDÃO PELA NATUREZA? QUANDO
TRATARÁ OS ANIMAIS COMO COMPANHEIROS DE JORNADA NO
PLANETA TERRA?! SÉCULO XXI COM COSTUMES DA IDADE MÉDIA?
ISSO TEM QUE ACABAR. JÁ CHEGA!!!TOTAL INSENSATEZ.

