
                                       NOTA REPUDIANTE 
 

Uma nota saiu hoje no jornal virtual da cidade. 
 
“Capivaras da Presidente Vargas são ‘abusadas’ por jovens” 

 
A matéria trazia a ação dos vândalos, detalhadamente informada ... “Um grupo com três 
ou quatro jovens protagonizam no local, o que eles mesmos chamam de “orgia com 
capivaras”. Eles sobem nas estátuas, galopam, simulam fazer sexo com elas, filmam 
tudo e ainda colocam no site de vídeos “YouTube”. 
 
Sinceridade?  Seria cômico se não fosse tão trágico.  
 
Comentei com um conhecido a vergonhosa matéria e soube através dele que essas já 
não são mais as peças originais que foram instaladas naquele local, há uns seis anos 
atrás. Aquelas já foram roubadas, depois as peças de substituição foram quebradas e 
depois de restauradas foram danificadas e roubadas novamente. Putz! Diante disso, 
perguntas não querem calar, afinal... Porque será que essas capivaras são tão desejadas?  
O que será que leva um jovem (ou uns jovens) praticar tal ato? Embriaguez? Drogas? 
Abstinência Sexual? (afinal, para um cidadão “pegar” uma capivara de cera, só estando 
na seca mesmo, não é? Fala sério!).  
. 
Um douradense indignado fez um comentário sobre a notícia. 
 
“Vou começar criticando a imprensa local. É sabido de todos que os que praticam estes 
atos são filhos dos poderosos, filhos dos ricos que são imputáveis, inclusive quando 
algum é detido a imprensa covarde da nossa cidade entra na operação abafa. E tem 
mais, não sei para o que existe este espaço para comentar as notícias se vocês não 
divulgam nunca o nosso protesto”. Um leitor revoltado com imprensa douradense. 
 
Aproveitando o gancho do colega indignado, resolvi também deixar minha indignação 
no mesmo espaço, aliás, ele foi feito para isso ou pelo menos deveria ser. 
 
“Concordo, plenamente com o colega acima. Por várias vezes tb fiz comentários 
(protestos) nesse espaço e nunca foi publicado, pelo menos nunca vi nenhum, esse foi o 
primeiro. Dessa vez vou protestar com duas perguntas apenas: Pq não publicam as fotos 
desses vândalos naquele outdoor que fica na mesma esquina? Pq não colocam esses 
vagabundos para simularem essa tal “orgia” em pleno horário de maior movimento nas 
vias, para que assim possamos "aplaudí-los” pela depredação do bem público, assim 
como faz essa imprensa "submissa e covarde" de Dourados? 
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