PRIMEIRO E-MAIL DO “CÃO DE RUA.ORG” PARA NÓS
----- Original Message ----From: Cao de Rua
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Wednesday, September 15, 2010 11:02 AM
Subject: Site Cao de Rua
Pedimos o favor a você responsável pelo site falabicho.org.br para retirar
imediatamente os conteúdos que estão denegrindo a imagem de nosso
site, não temos obrigação de mostrar nada a vocês, nós fazemos nossas
ações e atualmente estamos fechando parceria para ser um braço na
internet do portal www.bichoderua.org.br e estaremos atualizando o
conteúdo do site em breve.
Se vocês acham que estamos ganhando muito em doações não se
engane, em 2 meses de ações na internet conseguimos juntar apenas
348,00 em doações que serão repassadas em forma de alimento e
remédios através dos postos de coleta da organização bichoderua.org.br.
Faça seu trabalho que o nosso estamos fazendo, e deixem de criar
polêmicas sem nexo na internet.
Atenciosamente
CAODERUA.ORG
www.caoderua.org
twitter.com/caoderua

SEGUNDO E-MAIL DO “CÃO DE RUA.ORG” PARA NÓS
----- Original Message ----From: CAODERUA.ORG
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Wednesday, September 15, 2010 12:58 PM
Subject: "O GRITO DO BICHO" : CONTINUAMOS INVESTIGANDO AS
INFORMAÇÕES SOBRE O "CÃO DE ...
CAODERUA.ORG enviou o link de um blog para você:
Pedimos o favor a você responsável pelo site falabicho.org.br para retirar
imediatamente os conteúdos que estão denegrindo a imagem de nosso
site
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NOSSA RESPOSTA AO “CÃO DE RUA.ORG” AO
SEGUNDO E-MAIL PORQUE AINDA NÃO TINHAMOS
VISTO O PRIMEIRO
Em 15 de setembro de 2010 13:59, Fala Bicho
<falabicho@falabicho.org.br> escreveu:
Olá, amigos
por favor, quem assina a mensagem? Qual o seu nome?
Não estamos denegrindo mesmo, apenas, apurando o que inúmeros
leitores nos enviaram como informação. Em nosso texto tivemos todo o
cuidado de explicar que os motivos da desconfiança geral foi provocada
por vcs. mesmos.
Inclusive tivemos o cuidado de procurar o seu webdesigner para saber
alguma informação, mas, nem ele sabia dizer alguma coisa. Portanto,
acho que a melhor maneira de esclarecer tudo, seria vcs. produzirem uma
nota a respeito informando tudo que várias pessoas perguntaram nos
diversos e-mail enviados ao site/blog e que não obtiveram respostas.
Todos querem ajudar seu trabalho, mas, antes averiguar a idoneidade do
mesmo. É mais do que justo, certo? Não é comum as pessoas receberem
diariamente um determinado e-mail pedindo doação sem dizer para onde
a doação vai. Concorda? Como pode comprovar, aventurei, no final da
nossa postagem, que poderíamos estar diante de pessoas muito bem
intencionadas e mal-interpretadas. Caso queiram conversar, mandem um
tel. de contato que ligaremos, ok?
Para que fique bem transparente nossa conversa, vou publicar no blog
minha resposta ao seu e-mail.
abraços
sheila moura

TERCEIRO E-MAIL ENVIADO PELO “CÃO DE RUA.ORG”
----- Original Message ----From: Cao de Rua
To: Fala Bicho
Sent: Wednesday, September 15, 2010 4:30 PM
Subject: Re: "O GRITO DO BICHO" : CONTINUAMOS INVESTIGANDO AS
INFORMAÇÕES SOBRE O "CÃO DE ...
Boa tarde, estamos fechando parceria com a ONG bichoderua.org.br, a
partir de agora se reportem diretamente a eles, não vivo apenas disso,
faço por prazer, e por amar demais os animas, tenho minha profissão,
meu trabalho, família, era um voluntariado q tomou outra proporção, por
isso, fico apenas com a administração das arrecadações e o ONG
bichoderua.org.br, responsável pela escolha do abrigo mais carente de
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ajuda.
O site caoderua.org, foi feito em caráter de teste, com conteúdo feito
rapidamente, sem muita elaboração, e como temos amigos
desenvolvedores web pedimos que fizessem um site mais simples, pois
não entedemos muito de internet.
Graças a deus o site deu certo, pena que as doações são poucas mas já
ajudam alguma coisa.
Demais informações serão postadas no novo site que está em
desenvolvimento.
Att
CAODERUA.ORG
www.caoderua.org
twitter.com/caoderuaorg
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