Apenas um trecho da declaração feita pela Coordenadora do Movimento,
integrante do Fórum, Pres. de ONG e assessora do Vereador Trípoli – SP,
Ângela Caruso em facebook. Data: 28 e 29/05/12
http://www.facebook.com/izolina.ribeiro?ref=ts

Destaco em vermelho o que serve para comprovar as contradições do
Movimento:
todo o tempo o site do Crueldade postou os fatos, inclusive sobre o
equívovo da "lei lobo" que motivou a todos irem as ruas e pedir
justiça. Sem qq intenção de armar barraco, se vc ler verá que foi uma
postura ética do Crueldade. Após este episódio, o Crueldade foi

convidado pelo Forum Nacional a participar dereuniões, em princípio
fechadas, a pedido dos solicitantes, que nos alertaram de risco. Nós
omitimos, e eisto era um compromisso, as "fontes", hoje claras a
todos, pois eram os poucos membros que, de fato se preocupavam
com a questão dos animais e o rumo que poderia ter sido tomado.
Nossa tarefa era a que está clara no site, promover uma comoção na
opinião pública, e para isto, saiba que várias pessoas foram
convidadas.
Nada foi feito às escondidas. O risco era próximo, tanto que a lei de
crimes ambientais foi incorporada como havíamos escrito. As pessoas,
naturalmente, se assustam com o que desconhece, eu também,
muitas reuniões fiquei atenta, ouvindo, procurando compreender.
Dúvidas, muitas, mesmo dos mais preparados! A nossa missão era
então a de trazer a luz o trabalho da comissão e promover pressão.
Comparecemos em várias reuniões estaduais, marcamos presença de
forma organizada, pedíamos ajuda e colaboração, não fomos
grosseiros àqueles que tinham dúvidas, apenas não podíamos
responder a tudo. Partindo do princípio que havia uma proposta de
desmoralizar este movimento, tomamos, então, atitudes mais
fechadas. Fomos vasculhados, saiba, é verdade, a fim de nos flagarem
em algo que ainda não sei...
Agora, se vc partir do ponto em que algumas pessoas discordaram das
ações do Crueldade, poderiam ter, por caminhos outros trabalhado
para termos um resultado ainda melhor, concorda??? Não, o conselho
foi de esperar, e isto exatamente no momento em que tínhamos um
pedágio para recolher assinaturas pelo país. Sabia que pessoas foram
ameaçadas por estarem participando *? Veja onde chegaram as
coisas!!!
terça às 17:11

* - Obs.: gostaria muito de que fosse informado quem ameaçou a quem e porque... Isto
é necessário e de interesse geral para saber com quem estamos lidando.

