NOTA DE ESCLARECIMENTO
Lamentavelmente, ontem, ao fazer uma postagem sobre o cientista
Miguel Nicolelis e seu depoimento a favor de um candidato à
Presidência da República nas próximas eleições, fui vítima de
patrulhamento ideológico.
Retirei a postagem e coloquei uma Nota no lugar explicando o fato e
fazendo questão de informar que não estou fazendo campanha para
nenhum candidato, até porque aprendi, desde cedo, que cor, religião e
política não se discutem.
Mesmo assim, o patrulhamento persistiu de forma muito
desagradável, pois, não foi feito nos “comentários” do blog, mas, em
e-mails dirigidos diretamente a mim.
Aviso que não me interessa saber quem é o pior dos candidatos. O que
todos sabemos é que, no poder, a maioria esquece o que nos falaram.
Como meu compromisso é, EXCLUSIVAMENTE, com a causa animal,
estou comunicando que comecei a articular uma conversa com a
Dilma e o Serra para saber se aceitam nos falar (via telefone) o que
pensam da proteção animal. Se conseguir publico, senão, esqueço,
pois temos muito que fazer.
Agora, atendendo a maioria dos nossos leitores, vou publicar o link
que citei no título da referida postagem (aliás, me penitencio pela
infelicidade de citar o nome de um candidato no mesmo) e o link do
que este cientista faz como animais naquele Instituto que fundou em
Macaíba com recursos meus, seus, nossos que o governo administra.
http://www.youtube.com/watch?v=VMh-T6qzt9w
http://www.youtube.com/watch?v=sm2d0w87wQE&feature=related
O que me deixou boquiaberta é que fui crucificada por reportar um
fato e não ideologias. Tudo que este Nicolelis fala é ruim para todos
nós que lutamos pela causa de defesa animal. Sou daquelas antigas
que ainda dizem: “os amigos dos meus amigos são meus amigos, os
inimigos dos meus inimigos são meus inimigos”
Para finalizar, estou comprovando minhas palavras, através da
reprodução de um dos e-mails representativos deste patrulhamento
somente por ter sido infeliz no título de uma postagem.
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“Fulano
estou retirando seu nome de nossa lista, mas, vou lhe dizer que sinto
muito.
Hoje vou colocar um editorial exatamente por conta de pessoas, como
vc., que não conseguiram interpretar nossa informação. Talvez, e vou
me penitenciar, tenha sido infeliz de usar o nome da Dilma no título.
Mas, em nenhum momento fiz campanha para o Serra. O que me
importava é que soubessem que aquele camarada, o Nicolelis, estava
apoiando a candidata. Tudo que este homem faz é ruim para os
animais e se nossa causa vem em primeiro lugar, o resto vira resto
mesmo.
Enfim, lamento que use o fato da morte da minha Rebeca para me
cobrar algo que vc. mesmo não foi capaz de interpretar, considerando
os bons serviços que procuro prestar aos leitores na defesa de nossa
causa.
Não vou colocar nenhum nome que sugeriu em nosso banco de dados,
porque lá só ficarão, depois deste patrulhamento ideológico, os
melhores dos melhores seres que foram incapazes de me julgar de
forma tão leviana, pequena e injusta.
Mas, olha: agradeço muito mesmo a oportunidade que me
proporcionou em conhecer, mais uma vez, a face humana... aquela
que dá e toma de volta por nada. Saiba, também, que mesmo que não
tenham sido eternas suas palavras com referência a perda de minha
Rebeca, agradeço de coração.
abraços
sheila moura
----- Original Message ----From:
To: 'FALABICHO'
Sent: Monday, October 18, 2010 11:47 PM
Subject: RES: UM DOS MAIORES VIVISSECTORES DO PAÍS APÓIA
DILMA
LIA E DIVUGAVA COM UMA PORÇÃO DE AMIGOS O FALABICHO.
CHEGUEI ATÉ A MANDAR UMA LONGA MENSAGEM DE
SOLIDARIEDADE QUANDO MORREU SUA CACHORRINHA.
AGORA, POR FAVOR, RETIRE MEU NOME DA LISTA E INCLUA O DE
SERRA, FERNANDO HENRIQUE, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, JOAQUIM
RORIZ, PAULO PRETO, E GENTE SEMELHANTE.
ASSINADO PELO AUTOR”
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Mas, como nem tudo é só desgraça, recebi solidariedade de muita
gente boa. Uma delas, disse, simplesmente:
Menina, respira fundo e "fecha o vidro" pros recadinhos distorcidos.
Não vale a pena.
Obrigado a todos e espero, com estes esclarecimentos, dar por
encerrado o assunto. Perdi muito tempo com esta bobageira.
Sheila Moura
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