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NOTA DE REPÚDIO CONTRA VEICULAÇÃO NEGATIVA DA SENHORA 

VEREADORA TERESA BRITTO DENEGRINDO A IMAGEM DA 

ASSOCIAÇÃO DE VAQUEIROS AMADORES DO PIAUÍ.

 

Fomos todos surpreendidos recentemente com a disseminação de falas 

distorcidas da senhora Vereadora Teresa 

maneira acintosa, a imagem da AVAPI, ou seja, a Vereadora de forma descabida e 

proposital contraria e desagrada gratuitamente a Associação de Vaqueiros Amadores do 

Piauí. Ela denota de maneira extremamente pejorati

esportiva e manifestação cultural previstas em LEI. 

É fato, que a tentativa desta citada vereadora é de chamar atenção a qualquer 

custo, inclusive, utilizando

desagradável e de má-fé. Suas acusações, em redes sociais e veículos de comunicação 

são frágeis, infundadas e fantasiosas, 

a ouvir as partes envolvidas

revés, preocupou-se apenas em acusar e se munir de fatos isolados para construir 

imagem caluniosa. Seria mais honroso da parte dela ter dado inicio a um diálogo, 

expondo civilizadamente suas sug

Alguns elementos precisam ser considerados a respeito: 

Associação de Vaqueiros Amadores do Piauí 

devidamente legalizada, seguidora da

mulheres de bem. Viver em espaç

sujeitas a diversas situações, 

como, por exemplo, presença nos eventos de policiais, ambulância, enfermeiros e 

veterinários, pois sempre prezamos pela segurança e bem estar das pessoas e dos 

animais. 

Em segundo, e relevante ponto, são as acusações irresponsáveis que a 

senhora Teresa Britto está fazendo
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NOTA DE REPÚDIO CONTRA VEICULAÇÃO NEGATIVA DA SENHORA 

VEREADORA TERESA BRITTO DENEGRINDO A IMAGEM DA 

ASSOCIAÇÃO DE VAQUEIROS AMADORES DO PIAUÍ. 

Fomos todos surpreendidos recentemente com a disseminação de falas 

distorcidas da senhora Vereadora Teresa Britto, que tem por objetivo denegrir, de 

maneira acintosa, a imagem da AVAPI, ou seja, a Vereadora de forma descabida e 

desagrada gratuitamente a Associação de Vaqueiros Amadores do 

Ela denota de maneira extremamente pejorativa o que na verdade é

esportiva e manifestação cultural previstas em LEI.  

que a tentativa desta citada vereadora é de chamar atenção a qualquer 

custo, inclusive, utilizando-se de imaginação em detrimento da realidade, de forma 

Suas acusações, em redes sociais e veículos de comunicação 

são frágeis, infundadas e fantasiosas, onde esta senhora em nenhum momento se dispôs 

as partes envolvidas para se informar e procurar solucionar qualquer situação, ao 

se apenas em acusar e se munir de fatos isolados para construir 

Seria mais honroso da parte dela ter dado inicio a um diálogo, 

expondo civilizadamente suas sugestões e criticassobre o assunto. 

lguns elementos precisam ser considerados a respeito: primeiramente

Associação de Vaqueiros Amadores do Piauí – AVAPI é uma associação séria,

legalizada, seguidora das leis, comandada e prestigiada

. Viver em espaços coletivos torna as pessoas, físicas e jurídicas, 

sujeitas a diversas situações, para tanto nos precavemos para que nada fuja ao

presença nos eventos de policiais, ambulância, enfermeiros e 

pois sempre prezamos pela segurança e bem estar das pessoas e dos 

e relevante ponto, são as acusações irresponsáveis que a 

senhora Teresa Britto está fazendo, e com isso, 
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NOTA DE REPÚDIO CONTRA VEICULAÇÃO NEGATIVA DA SENHORA 

VEREADORA TERESA BRITTO DENEGRINDO A IMAGEM DA 

Fomos todos surpreendidos recentemente com a disseminação de falas 

Britto, que tem por objetivo denegrir, de 

maneira acintosa, a imagem da AVAPI, ou seja, a Vereadora de forma descabida e 

desagrada gratuitamente a Associação de Vaqueiros Amadores do 

na verdade é uma prática 

que a tentativa desta citada vereadora é de chamar atenção a qualquer 

se de imaginação em detrimento da realidade, de forma 

Suas acusações, em redes sociais e veículos de comunicação 

onde esta senhora em nenhum momento se dispôs 

para se informar e procurar solucionar qualquer situação, ao 

se apenas em acusar e se munir de fatos isolados para construir 

Seria mais honroso da parte dela ter dado inicio a um diálogo, 

primeiramente, a 

é uma associação séria, 

s leis, comandada e prestigiada por homens e 

, físicas e jurídicas, 

ara que nada fuja ao controle, 

presença nos eventos de policiais, ambulância, enfermeiros e 

pois sempre prezamos pela segurança e bem estar das pessoas e dos 

e relevante ponto, são as acusações irresponsáveis que a 

 gerando um 



                Associação dos Vaqueiros Amadores do Piauí 

CNPJ 19.076.189/0001-24 

 

sensacionalismodespropositado contra nome da AVAPI.

ela se refere como maltratadasdurante a competição de vaquejada

fim-de-semana no Parque de Exposição Dirceu Arcoverde, sequer che

Durante o embarque e transporte da fazenda matriz ao local da competição elas se 

lesionaram o que foi prontamente constatado pelo veterinário de plantão no parque, 

onde imediatamente foram separadas da boiada para garantir a integridade fís

mesmas. Com efeito, durante a competição e nos dias seguintes elas foram devidamente 

alimentadas e alojadas em locais frescos e com 

contratada pela AVAPI. Vale ressaltar

participariam das provas do circuito

Dizer que a carcaça do cavalo encontrada foi de um animal 

maus tratos e que isso é recorrente

sangramento nas narinas, ouvidos e boca de uma ossada de animal é ridículo e

irrefutável da imaginação e má

atestou que o cavalo veio a óbito por infarto e inclusive há gravações de falas dela 

desmerecendo o laudo do profissional, o que repudiamos for

sofrer as penalidades legais em razão de macular tanto a atuação profissional da AVAPI 

quanto do seu quadro de profissionais, incluindo

profundamente a exposição desta imagem, pois fere 

como a todos aqueles amantes e profissionais ligados a equinos

Propagar essa visão distorcida, é no mínimo ignorar que somos seres 

regidos por uma Constituição Federal e cientes das obrigações

submetidos. O que podemos observar nessa atitude da Vereadora, é uma intolerância 

aos costumes e cultura nordestina recheada de puro preconceito, o que é inadmissível a 

uma representante do povo. Hoje vivemos em uma sociedade de aceitação

convivência, com culturas diferentes e que somos flexíveis e mutáveis, acompanhamos 

a evolução das leis e visões do mundo. 
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despropositado contra nome da AVAPI. Aos fatos: as novi

ela se refere como maltratadasdurante a competição de vaquejada realizada no último 

semana no Parque de Exposição Dirceu Arcoverde, sequer che

Durante o embarque e transporte da fazenda matriz ao local da competição elas se 

o que foi prontamente constatado pelo veterinário de plantão no parque, 

onde imediatamente foram separadas da boiada para garantir a integridade fís

urante a competição e nos dias seguintes elas foram devidamente 

alimentadas e alojadas em locais frescos e com água, trabalho este feito por um

pela AVAPI. Vale ressaltar, ainda, que por suas características elas não 

participariam das provas do circuito.  

Dizer que a carcaça do cavalo encontrada foi de um animal 

maus tratos e que isso é recorrente, é no mínimo leviano. Afirmar que havia vestígios de 

nas, ouvidos e boca de uma ossada de animal é ridículo e

e má-fé desta senhora nos fatos. Nosso veterinário atendeu e 

atestou que o cavalo veio a óbito por infarto e inclusive há gravações de falas dela 

o do profissional, o que repudiamos fortemente, podendo inclusive 

sofrer as penalidades legais em razão de macular tanto a atuação profissional da AVAPI 

o de profissionais, incluindo o veterinário em questão.

xposição desta imagem, pois fere não somente o dono do animal

como a todos aqueles amantes e profissionais ligados a equinos. 

Propagar essa visão distorcida, é no mínimo ignorar que somos seres 

regidos por uma Constituição Federal e cientes das obrigações as quais estamos 

submetidos. O que podemos observar nessa atitude da Vereadora, é uma intolerância 

aos costumes e cultura nordestina recheada de puro preconceito, o que é inadmissível a 

uma representante do povo. Hoje vivemos em uma sociedade de aceitação

convivência, com culturas diferentes e que somos flexíveis e mutáveis, acompanhamos 

a evolução das leis e visões do mundo.  
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Aos fatos: as novilhas as quais 

realizada no último 

semana no Parque de Exposição Dirceu Arcoverde, sequer chegaram a correr. 

Durante o embarque e transporte da fazenda matriz ao local da competição elas se 

o que foi prontamente constatado pelo veterinário de plantão no parque, 

onde imediatamente foram separadas da boiada para garantir a integridade física das 

urante a competição e nos dias seguintes elas foram devidamente 

água, trabalho este feito por uma pessoa 

por suas características elas não 

Dizer que a carcaça do cavalo encontrada foi de um animal que morreu por 

leviano. Afirmar que havia vestígios de 

nas, ouvidos e boca de uma ossada de animal é ridículo e é prova 

desta senhora nos fatos. Nosso veterinário atendeu e 

atestou que o cavalo veio a óbito por infarto e inclusive há gravações de falas dela 

temente, podendo inclusive 

sofrer as penalidades legais em razão de macular tanto a atuação profissional da AVAPI 

o veterinário em questão. Lamentamos 

dono do animal, 

Propagar essa visão distorcida, é no mínimo ignorar que somos seres 

as quais estamos 

submetidos. O que podemos observar nessa atitude da Vereadora, é uma intolerância 

aos costumes e cultura nordestina recheada de puro preconceito, o que é inadmissível a 

uma representante do povo. Hoje vivemos em uma sociedade de aceitação e 

convivência, com culturas diferentes e que somos flexíveis e mutáveis, acompanhamos 
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A vaquejada hoje 

tivesse realmente interesse na causa, poderia ter solicitado à AVAPI explicações, o que 

teria sido prontamente atendida, para conjunta buscar soluções e melhorias, melhorias 

essas que estamos constant

solução. Vale mencionar que as regras para execução do circuito de vaquejada são 

constantemente objeto de estudo e atualização para que se possa prover àqueles que 

participam das provas das melhores cond

Ressaltamos, que estamos à disposição da Vereadora ou de qualquer outra 

pessoa que tenha interesse em conhecer a verdadeira realidade da vaquejada, realidade 

essa, estampada de cultura, tradição, geração de empreg

competidores.   

Repudiamos o comportamento da Vereadora e as consequências que isto 

pode levar. Mas repetimos, estamos à disposição. Por fim, chamamos atenção para as 

milhares de famílias que sobrevivem diretamente e indiretamente 

incontestável geração de renda que os eventos promovem
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A vaquejada hoje é diferente do que foi em 1870.Caso a senhora Vereadora 

tivesse realmente interesse na causa, poderia ter solicitado à AVAPI explicações, o que 

teria sido prontamente atendida, para conjunta buscar soluções e melhorias, melhorias 

essas que estamos constantemente buscando, não fazer estardalhaços sem apontar 

Vale mencionar que as regras para execução do circuito de vaquejada são 

constantemente objeto de estudo e atualização para que se possa prover àqueles que 

participam das provas das melhores condições, tanto para pessoas quanto animais. 

Ressaltamos, que estamos à disposição da Vereadora ou de qualquer outra 

pessoa que tenha interesse em conhecer a verdadeira realidade da vaquejada, realidade 

essa, estampada de cultura, tradição, geração de emprego e zelo pelos animais e 

Repudiamos o comportamento da Vereadora e as consequências que isto 

pode levar. Mas repetimos, estamos à disposição. Por fim, chamamos atenção para as 

milhares de famílias que sobrevivem diretamente e indiretamente da vaquejada e a 

incontestável geração de renda que os eventos promovem. 

Teresina, 06 de maio de 2016. 
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teria sido prontamente atendida, para conjunta buscar soluções e melhorias, melhorias 

emente buscando, não fazer estardalhaços sem apontar 

Vale mencionar que as regras para execução do circuito de vaquejada são 
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