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Indignação com mal tratos aos animais

Todos os dias nos deparamos com animais abandonados na rua, e este fato indigna
muitos porque isso virou coisa normal, mas isso não é normal, isso é maldoso e triste.
Quase todos os animais abandonados já tiveram casa algum dia, um lar, alguém que
ele confiava muito e o abandonou.
Animais também têm sentimentos, abandoná-los é como se você, o condenasse a
morte, pois animais domésticos não sabem cuidar de si próprio, claro que há boas
pessoas que resgatam da rua, mas são minoria e a maioria dos animais acabam
morrendo nas ruas. Um dos motivos que levam ao abandono é o animal não ser como
o dono quer, mas animais tem sua própria personalidade, sua aparência. Animais não
são robôs ou bonecas para ficar do jeito que você quer.
Se for ter algum bichinho de estimação, adote e não compre, porque a maioria dos
canis fazem-no sofrer para poderem ter bastante animais para vender, animais não
são mercadorias, eles têm vida, isso é colocar preço em uma vida. E também esteja
ciente que tem um espaço legal onde o animal poderá viver feliz, se tem tempo para
ele e condições de cuidá-lo, e não o abandonar de forma cruel e fria.
Esta realidade tem que ser mudada, porque isso é algo muito triste, as pessoas
devem ter mais empatia com os animais. Seria bom se tivesse mais feiras de adoção,
maior divulgação delas, e maior fiscalização do abandono porque além de ser algo
ruim, é um crime.

Laryssa Trinci, 9º Ano SESI Vila Recreio

Violência contra as mulheres

Para alguns homens o papel da mulher é ficar em casa e fazer as tarefas domésticas,
porém sabemos que essa atitude de alguns homens é extremamente errada e
desnecessária. Sabemos o quanto as mulheres lutaram para conseguir chegar aonde
estão hoje, financeiramente e que depois de muito tempo as mulheres conseguiram
seu lugar no mercado de trabalho.
Os casos de violência contra a mulher são muito altos, infelizmente é uma situação
que vemos com muita frequência, em jornais, notícias... Quantas mulheres já foram
silenciadas? Impedidas de dar sua opinião, impedidas de falar, impedidas de viver?
Várias! Na pandemia do covid19 os casos de feminicídio e violência doméstica,
aumentaram muito, isso porque as pessoas estão ficando em casa e devido a isso
ocorre as brigas.
O feminicídio no Brasil é a 5° mais alta do mundo entre o mapa de violências, segundo
o site do artigo 19. Existe uma Lei Federal 13.104/15 conhecida como a Lei do
Feminicídio, que é o assassinato à mulher pelo fato de ser mulher. E existe a Lei
Maria da Penha (Lei 11.304/06) que é responsável por punir o agressor. Porém não
são todos os casos em que o agressor é devidamente punido.
Essa situação deve acabar, todos possuem um papel muito importante na sociedade,
seja homem ou mulher. É triste e doloroso ver a violência contra a mulher, diante de
tudo que passamos, estamos no século XXI! Todos possuem seus valores, suas
virtudes, suas conquistas... A Lei deve ser mais eficácia diante dessa situação e de
outras. Todas as mulheres pedem respeito e direitos de igualdade, e consideração
por aquelas que foram silenciadas e por aquelas que ainda estão lutando.

Emelly Nayara de Souza França 9º Ano SESI Vila Recreio

Machismo em pleno século XXI

Machismo. Você sabe mesmo o que significa? Machismo é um dos vários termos
mais falados na sociedade hoje em dia. Graças a mulheres guerreiras e batalhadoras,
que não deixam homem nenhum mandar nela mesma. Mulheres fortes e corajosas
que tem os direitos e deveres de falarem o que sentem e como se sentem.
Quando pesquisamos o significado na internet, é alto e claro. “Valentão”.
Comportamento que rejeita a igualdade de condições sociais e direitos entre homens
e mulheres. Resumidamente, é a ideia de que o homem, em uma relação, é o líder
superior, na qual protege e é a autoridade em uma família.
Leram bem este último parágrafo? A mulher não tem voz. A mulher não tem opção, a
opinião dela não conduz a população. A sociedade tem em mente hoje que uma
mulher sem um homem ou solteira, é uma mulher incapaz de ser alguém brilhante no
futuro. Conheço muitas pessoas que pensam deste jeito.
Mulheres são diariamente vítimas dessa violência. Toda a vida a mulher sempre foi
vista como inferior e submissa ao homem. Em pelo século 21 eu vejo mulheres
guerreiras e batalhadoras, para não precisar de nenhum centavo de homem nenhum,
e admiro muito isso. Mulher é força, garra e determinação. Não precisamos de homem
nenhum para se tornar diferente.

Maria Eduarda Vieira, 9º Ano SESI Vila Recreio

Privilégios

Enquanto tem branco no poder, tem negro passando necessidade!
Você diz que se preocupa com o seu povo, mas rouba deles para morar na zona sul,
enquanto o negro morre de fome.
Se isso não é privilégios eu não sei o que é.
Enquanto tem gente que trabalhando até cansar, os corruptos estão roubando até
não cansar.
De que adianta dar o sangue no trabalho, se quem recebe os privilégios não é você?
Pessoas evitam passar do seu lado pois, associam sua cor de pele a de um criminoso,
sendo que os verdadeiros ladrões estão na classe A, de terno e gravata.

Maiara Martins de Oliveira, 9º Ano SESI Vila Recreio

Já estou cansado

Já estou cansado de ver na televisão
Preto sendo espancado
Homofóbicos gravando o espancamento contra os gays.
Tem gente que acha certo
Incentiva cada vez mais.

Enquanto houver isso
Depressões e suicídios crescerão cada vez mais.

Espero que cada pessoa mude
Eu não espero um mundo melhor
É muita obsessão e desigualdade.

Faz o seu que já ajuda.

Anthony Augusto Pires de Souza, 9º Ano SESI Vila Recreio

Intimidade

A intimidade é algo que se conquista...
Há pessoas que querem se aproximar, mas há outras,
como na minha escola, que não querem ser intimas.
Porém, tudo bem.
Mas não devem desprezar o sentimento alheio com ofensas
Isso gera traumas e depressões que são levadas para
Futuras relações.

Igor Rafael Manço dos Santos, 9º Ano SESI Vila Recreio

Antes de agredir

Antes de agredir ou maltratar uma mulher
Lembre-se que foi de uma que você veio ao mundo!
É triste ver tanta violência contra as mulheres todos os dias
Agressões vinda do próprio marido que se tornam cada dia mais comuns.

Maria Júlia Rodrigues do Carmo, 9º Ano SESI Vila Recreio

