MAIS UMA BAIXARIA DAS
CRIATURAS PSICOPATAS!
Gente, minha sacola de filó se encheu!!! eu disse, da ultima vez, que
começaria a dar nome aos bois e a hora chegou:
Tem umas criaturas (são só 3 lideradas por 1) que não se conformam com
o sucesso do meu trabalho simplesmente porque são incompetentes e
complexadas. Tenho pena delas porque o final de cada uma será triste
mesmo... é a lei do retorno, concordam?
Há dias, uma delas, que procura o tempo todo uma brechinha para me
prejudicar, mandou um e-mail para Deus e o mundo em mais uma
tentativa de difamar meu trabalho. Volta e meia , cria um e-mail falso e sai
por aí falando besteiras contra mim, apenas, para promover duvidas em
cabeças fracas.
Esta gente não entende que, agindo desta forma só me prestigia, pois, só
grandes personalidades são vítimas de pessoas psicopatas. Pelo amor de
Deus, não me considerem arrogante, mas, Kennedy, Lenon, Cristo, Buda,
Gandhi, Mandela e tantos outros tiveram no pé criaturas odiosas como
esta, apenas, por despertarem os bons fluidos humanos e avanços
emocionais entre as pessoas.
E, desejosa que estas criaturas larguem do meu pé, peço publicamente
PERDÃO POR TUDO QUE ACHAREM QUE FUI CULPADA. Sinceramente, é um
pedido publico e verdadeiro. Perdão pelo que supostamente fiz, mas, PELO
AMOR DE DEUS, ME DEIXE EM PAZ!!!
Ninguém merece tamanha dedicação negativa destas criaturas!!!! E
confesso, não sei lidar com isto.... Tanto é que estou doando meu precioso
tempo (roubado de algo bom que pudéssemos estar fazendo pelos nossos
bichos) para fazer uma postagem especial para a tal criatura que tem o
nome de Suzana Muller (não sei se existe). Espero que ela se sinta
importante estando num espaço que tanto inveja... Fica fria, criatura!!!!
Você conseguiu seu intento.... agora, procura um auxilio psiquiátrico, pode
ser?
Acompanhem a bagaça!!!!!
__________________________

EMAIL PIVÔ
De: Suzana Muller <smuller2006@yahoo.com.br>
Para:
Enviadas: Sexta-feira, 7 de Outubro de 2011 13:33
Assunto: Blog ONG Fala Bicho promovia negócio de ONG investigada pelo
MPF
ATENÇÃO! MUITA ATENÇÃO, PROTETORES DOS ANIMAIS
Blog de ong "defensora" do animais promovia ONG investigada pela
Procuradoria da República - Ministério Público Federal - pela denúnica de
suspeita de envolvimento com suposto traficantes
BLOG GRITO DO BICHO da ONG FALA BICHO pedindo dinheiro p/;ONG
investigada pelo MPF

http://www.ogritodobicho.com/2011/05/marcelo-da-sos-fauna-precisade-ajuda.html
____________________________________

RESPOSTAS DADAS A ESTA CRIATURA POR:
1 - Marcelo Pavlenco – presidente da SOS FAUNA
Senhora Suzana,
Inicialmente quero lhe pedir que quando tiver dúvidas em relação ao nosso
trabalho, por favor, se dirija a nós, não temos nenhum constrangimento
em conversar pessoalmente com a senhora, ou se não quiser desta forma,
por telefone, por e-mail e até em uma espécie de audiência pública com as
autoridades que a senhora quiser convidar, seria até interessante, uma
oportunidade de colocar uma série de cartas na mesa.
Creio que está a ANOS LUZ de conhecer o nosso trabalho e as pessoas que
o cercam e nos apóiam. Também temos certeza que a senhora não
acompanha a problemática do tráfico de animais de perto e nem de como –
infelizmente – o Poder Público, não de forma genérica, mas quase, trata
destas questões.
Semanas atrás uma outra pessoa escreveu para uma senhora chamada
Rachel, citando sobre nós, agora, dias depois, a senhora, e vamos lhe
responder com e-mail semelhante, pois a senhora talvez possa conhecer a
senhora Luana que escreveu para a senhora Rachel, mais ou menos nos
mesmos moldes que a senhora.
O fato relativo à investigação do MPF realmente aconteceu, contra nós e o
Rancho dos Gnomos, e nada foi comprovado contra nós e nem contra eles,
o que na verdade ocorre é uma carência desmedida de recursos que não
somente nós temos, como de muitas outras ONGs, onde assumimos o que
o Poder Público não faz, às lágrima de sangue, passando por todas as
necessidades do mundo, até fome já passamos, e aqui, como no Rancho
dos Gnomos, como no Projeto Mucky, animais são despejados e o Poder
Público simplesmente desaparece. Veja que interessante, ainda esta
semana provemos alimentos à mais de 500 aves apreendidas no
Pernambuco pois eles estão em dificuldades. Já tive três tentativas de
homicídio em prol da defesa e conservação de nossa fauna silvestre e não
obtive, do Poder Público, qualquer tipo de proteção! Nunca recebemos do
Poder Público, um grão de alpiste, uma banana, uma luva de
procedimento... nada, absolutamente nada!!!
Suas colocações e dúvidas contra nós, pela experiência que temos, se
remetem justamente a nos preocupar com sua forma de agir, querendo
denegrir a imagem de uma ONG que dá a cara à tapas em inúmeras
situações, que como já citei acima, eu, particularmente, já tive três
tentativas de homicídio nos últimos 21 anos. A SOS Fauna tem mudado
realidades em relação ao tráfico de fauna silvestre no país, de repente a
senhora aparece, não sabemos de onde, e tenta impedir isso. De que lado a
senhora estaria??? Muito nos preocupa sua forma de colocar as coisas.
Este e-mail, seguido do de uma outra senhora, de nome Luana, semanas
atrás, nos remetem à repassar tais fatos às autoridades, que, como já citei
e entre nós conversamos, existe uma preocupação em saber de que lado a

senhora está, do lado da defesa e conservação de nossa biodiversidade ou
do lado do tráfico, pois quem tenta denegrir SOS Fauna e Rancho dos
Gnomos, desde o aparecimento do veterinário Fernando Patrício, nos faz
pensar.
Se navegar pela internet, se ir pessoalmente a inúmeros órgãos do Poder
Público que nos conhecem bem, há anos, que sabem de nossas
dificuldades em todo este tempo, talvez mude sua forma de pensar.
E mais, para sua informação, repito, o IBAMA já depositou animais aqui
sim, e vamos além, ainda, por inúmeras vezes, auxiliamos o órgão em
trabalhos no Brasil afora, como pode ver em inúmeros documentos que
podemos lhe enviar, ou melhor, podemos realizar uma palestra elucidativa,
de pelo menos um dia, somente para a senhora e autoridades sejam elas
quais forem e que quiserem estar presentes, para ficar claro como um dia
de sol quem nós somos, ok? Cuidamos do local necessário para isso,
auditório, seja o que for, basta a senhora desejar, até porque para nós
seria de extremo interesse conhecê-la pessoalmente e entender o que a
levou a este comportamento.
Inclusive, veja que interessante, temos um grupo de papagaios
apreendidos desde 2006 e que estão sob nossos cuidados há quase cinco
anos. Nas próximas semanas estarão regressando ao Mato Grosso do Sul
para o processo de ambientação e soltura, às custas de lágrimas de sangue
para conseguir doações. Tais aves já nos custaram, durante todos estes
anos, mais o projeto de soltura, mais de R$ 140.000,00, e até agora, até o
último segundo, desde 2006, não recebemos do órgão público, sequer um
grão de girassol para mantê-los vivos .
Senhora Suzana, seria interessante, e nós nos disponibilizamos para isso,
que a senhora acompanhe por uma semana apenas, a realidade do tráfico
de animais silvestres na região metropolitana de São Paulo, nos extremos
das periferias, em regiões que de repente podem lhe parecer inóspitas,
mas que nós frequentamos pois é preciso, que a senhora visite CETAS Centros de Triagem – públicos e veja com seus próprios olhos o que eles
(animais e técnicos) passam, depois comece a formar uma opinião.
Aproveitamos a oportunidade para solicitar que a senhora se retrate
publicamente em relação às suas colocações.
Copiamos para nosso advogado, para que este oriente quais seriam os
procedimentos em relação ao que fazer com base em suas colocações e
tentativas de denegrir a imagem de nossa instituição.
Atenciosamente,
Marcelo Pavlenco Rocha

2 - Andrea Neves – protetora independente
SRA. SUZANA, GOSTARIA QUE A SENHORA NÃO UTILIZASSE MAIS O MEU
E-MAIL PARA DESTILAR O SEU VENENO, CONHEÇO O TRABALHO DA
SHEILA MOURA E SEI QUE ELA JAMAIS COMPACTUARIA COM QUALQUER
COISA ILEGAL, AGORA SE LHE SERVE DE CONSOLO, A MINHA CONDUTA E
SERIEDADE TAMBÉM TEM QUE SER POSTAS EM QUESTÃO, POIS EM ÉPOCAS
DE MELHOR SITUAÇÃO FINANCEIRA, COLABOREI COM DOAÇÕES EM
DINHEIRO PARA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ESSAS AVES, E SE,
VEJA BEM, DISSE, SE HOUVER ALGUMA COISA COMPROVADA QUE SEJA

EFETIVAMENTE CONTRA A SOS FAUNA, TODOS NÓS FOMOS ENGANADOS E
NÃO CÚMPLICES, NÃO SEI QUAL É A SUA INTENÇÃO EM TENTAR
PREJUDICAR O EXCELENTE TRABALHO DA FALA BICHO, MAS ESPERO
SINCERAMENTE, QUE FRACASSE! PASSAR BEM...

3 - Jorge Romano – protetor de animais
Por haver recebido este e-mail, me dou o direito de registrar minha
manifestação contrária a vontade descabida e desmedida de algumas
pessoas que se dizem ligadas a causa animal, de adotarem essa perda de
tempo em iniciar campanhas contrárias e difamatórias contra
uma instituição, ao menor sinal de "suspeitas".
Existem suspeitas (e semre existiraão), lamentável, MAS cumpra-se o
ritual: denuncia, investigação, punição, cadeia (se for o caso).
Processo difamatório contra quem assume a responsabilidade de governos
e políticos omissos (que ainda se utilizam covardemente dos animais em
suas campanhas eleitoreiras) , é covardia igual ou maior do que os crimes
contra os animais (minha opinião).
A causa animal é carente de entendimento unico de ação, MAS criar
dificuldades ainda maiores que as já enfrentadas é péssimo. A
intituição quando desacreditada (INDEVIDAMENTE) perde colaboradores, e
quem ACABA PERDENDO NA REALIDADE SÃO OS ANIMAIS.
A SUIPA passou por campanha identica e NADA foi provado ALÉM do fato
de que ela trabalha em condições extremas (novidade) para atender a
quantidade interminável de casos "jogados" em suas mãos, já que as dos
nossos governantes estão ocupadas com coisas mais "interessantes" do
que tratar de animais doentes e abandonados.
Acredito no trabalho da FALA BICHO, do RANCHO DOS GNOMOS (sou
colaborador), da SUIPA (sou socio), SOS FAUNA e de toda e qualquer
instuição, cidadão, alienigena, gnomo, saci, etc, etc, que se dedique a
aliviar o sofrimento animal.
O resto é falta do que fazer.
Abraços e minha admiração a quem se dedica a essas maravilhosas
criaturas, os animais

4 - Rogério Gonçalves – advogado e protetor
MANIFESTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E APOIO
CASO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - SP - TRÁFICO DE ANIMAIS
SINCERAMENTE, E MESMO SEM NENHUM CONHECIMENTO DO CASO E DOS
FATOS, MANIFESTO MINHA TOTAL INDIGNAÇÃO E REPÚDIO QUANTO A
TODA E QUALQUER DENÚNCIA QUE ENVOLVA A ONG SOS FAUNA. MARCELO
PAVLENCO ROCHA É UM ABNEGADO DEFENSOR DOS ANIMAIS. O MESMO
DIGO QUANTO A ONG RANCHO DOS GNOMOS. QUANTO AO OUTRO SENHOR
ENVOLTO, NÃO SEI.
O RANCHO DOS GNOMOS SEMPRE FOI PARCEIRO NA TUTELA DE ANIMAIS
RETIRADOS DE CIRCO E MESMO, DE RINHAS DE GALO. VIVEM SUA
EXISTÊNCIA NUMA DEDICAÇÃO AOS ANIMAIS QUE FAZ DE QUALQUER
PROTETOR UMA FORMIGA DIANTE DO TRABALHO. DISTRIBUEM
CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA COM AS VISITAS ESCOLARES NA SEDE DA ONG.

JÁ MARCELO PAVLENCO ROCHA, PRESIDENTE DA ONG SOS FAUNA, É UM
DAQUELES SERES QUE PRECISAM NASCER NOVAMENTE COMO EXEMPLO DE
DEFESA DOS ANIMAIS.
FUI TESTEMUNHA VÁRIAS E DIVERSAS VEZES DE QUANTAS NOITES E
MADRUGADAS FICOU ACORDADO RABALHANDO EM CAMPANAS POLICIAIS
VISANDO A PRISÃO DE TRAFICANTES E COMERCIANTES ANIMAIS.
O TRABALHO DE MARCELO, E DE TODASUA FAMÍLIA, QUE SEMPRE VIVEU
EM CONDIÇÕES MUITO MODESTAS, O ZÊLO NO CUIDADO ANIMAL,
PRINCIPALMENTE E QUASE UNICAMENTE NA SAÚDE DE ANIMAIS
SILVESTRES, PAPAGAIOS QUE FORAM INSERIDOS NA FAUNA, MICOS, E
TANTAS OUTRAS VIDAS.
MARCELO DEDICOU SUA VIDA AOS BICHOS. E TENHO CERTEZA ABSOLUTA
QUE A VERDADE APARECERÁ E ESTAS MENTIRAS CAIRÃO POR TERRA. ME
COLOCO A DISPOR AOS MEUS AMIGOS PARA O QUE PRECISAREM DE
MINHA MODESTA AJUDA.

AUTORIZO E PEÇO MESMO QUE ESTA MENSAGEM CIRCULE PELA NET, EM
RESPEITO AOS ENVOLVIDOS, E PARA QUE NÃO SE MACULE A VIDA DE
PROTETORES QUE DOARAM SUAS VIDAS NA TUTELA E GUARDA DE NOSSOS
IRMÃOS BICHOS.
ROGÉRIO S. F. GONÇALVES
OAB/SP Nº 88.387 - WWW.DIREITOANIMAL.COM.BR
_________________________________-5 - Sheila Moura – pres. da ONG Fala Bicho
Olá, Suzana
Enquanto vc. mesma escrever "ONG suspeita de envolvimento com
suposto traficantes" ficarei tranqüila de REPRODUZIR os pedidos da SOS
FAUNA que diz estar necessitada de recursos para manter seus projetos.
Se minha postagem fosse endossando ou REPRODUZINDO pedido de ONGS
CONDENADAS POR TRÁFICO DE ANIMAIS, aí você estaria correta. Além do
mais, se não me engano, a ONG é afiliada da WSPA. Que tal fazer outras
afirmativas a respeito usando o nome da WSPA? Aí não interessa? pois vou
sugerir: "WSPA é afiliada a ONG acusada de tráfico de animais...". Já
pensou que escândalo seria?
Como percebeu a nossa leitora e amiga Andrea Neves, parece que sua
intenção maior foi denegrir meu trabalho. Não me pareceu preocupada
com os problemas da SOS FAUNA. Não perca seu tempo comigo e não se
inclua neste grupo de pessoas mesquinhas que fingem que gostam de
bichos, apenas, para apresentar o pior lado do seu caráter. Não vejo
diferença nenhuma entre vc. e um torturador de animais... a crueldade e
covardia é a mesma quando tenta prejudicar um trabalho que é, apenas,
dedicado a causa animal.
Boa sorte, criatura de Deus!!!! E só por curiosidade: vc. me conhece? de
onde?
sheila moura
__________________________________

RESPOSTA DA CRIATURA DÉBIL E DEBOCHADA
----- Original Message ----From: Suzana Muller
To: Fala Bicho
Sent: Saturday, October 08, 2011 12:19 AM
Subject: Blog da ONG Fala Bicho - comentários
Querida amiga Sheilinha
Você pode publicar o que quiser em seu blog, o único equívoco que você
comete é achar que não tem responsabilidade sobre o que publica,
sobretudo com a ética. Eu não ficaria tão tranqüila assim, se o objetivo é
levar uma informação honesta para as pessoas em prol da defesa dos
animais.
Você acha que vai conseguir chegar aonde se não conquistar a confiança
de leitores que prezem por estes valores (éticos)? Qualquer pessoa, com
um mínimo de cultura, bom senso e valores éticos ao ler uma notícia logo
percebe quando tem algo duvidoso e, no mínimo, a postura adotada é
nunca mais acessar o blog.
Conquistar uma boa imagem perante a opinião pública leva muitos anos,
mas para perdê-la leva apenas os primeiros segundos de uma postagem
equivocada em um blog.
Quero ver se um Ancelmo Góes ou outro jornalista importante da imprensa
de massa vai continuar lhe dando espaço quando conhecer esta sua
postura, seus valores. Você está colocando em dúvida a honestidade de
uma procuradora da república, da Dra. Rosane Cima Campiotto (dê uma
olhada no histórico dela), e outros membros do ministério público, da
Polícia Federal, mas não duvida nem um pouco de um texto de e-mail que
de cara não bate (facilmente verificável por qualquer um), com
informações muito suspeitas e está recheado com fortes apelos pedindo
dinheiro.
A Procuradora da República não iria solicitar investigação se não tivesse
elementos bem concretos apresentados pelo médico veterinário que teve a
coragem de denunciar. E o inquérito da POLICIA FEDERAL que a
Procuradora solicitou (n.º 2007.61.81.05607-7)?
Desejo-lhe muito sorte em seu blog. Fique com Deus, caso você acredite, e
que Ele lhe perdoe pelo que fizer de errado pelas criaturas (que, pelo jeito,
Ele terá que ser muito, mas muito mesmo, benevolente com você).
Beijos de sua amiga,
Su
______________________________________
COPIA DO PROCEDIMENTO NO MP QUE ELA ANEXOU EM TODOS OS EMAILS CONTRA A SOS FAUNA E RANCHO DOS GNOMOS. ELA ME ACUSA DE
SER CONIVENTE POR TER PEDIDO AJUDA PARA A SOS FAUNA COMO JÁ
PEDI PARA INUMERAS ONGS E PROTETORES AUTÔNOMOS.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO – 1º OFÍCIO – SOTC
MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
Rua Peixoto Gomide, nº 768 – Cerqueira César – São Paulo – SP
PABX: 0XX11 3269-5000
http://producao.prsp.mpf.gov.br/sistema_ICP/icp_pgweb_baixa_arquivo.
php?icp_id=3348
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ROSANE CIMA CAMPIOTTO
Procuradora da República
PORTARIA Nº 30, DE 08 DE JANEIRO DE 2010
Procedimento Administrativo: 1.34.001.001183/2002-15
Interessado: Fernando Dias Patrício
Assunto: MEIO AMBIENTE. Tráfico de animais silvestres. ONG -SOS Fauna.
Possibilidade de envolvimento da ONG com o Sr. José Carlos Nogueira
(suposto traficante de animais)
O Ministério Público Federal, pela Procuradora da República subscritora da
presente,
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal, o
meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo e
direito de todos, sendo essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público, com a colaboração da coletividade, o dever de preservá-lo
para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO que, segundo prevê o artigo 225, § 1º, incisos I e VII, da
Constituição Federal, para assegurar a efetividade do direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público preservar
e restaurar os processos ecológicos essenciais, prover o manejo ecológico
das espécies e ecossistemas, e também proteger a fauna e a flora, sendo
vedada, na forma da lei, práticas que coloquem em risco a sua função
ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais a
crueldade;
CONSIDERANDO, outrossim, que, de acordo com o artigo 225, § 3º da
Constituição Federal, as condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei nº 6.938/81, a
Política Nacional do Meio Ambiente visará à imposição, ao poluidor e ao
predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e,
ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais para fins
econômicos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, na forma do artigo 127, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a defesa do meio ambiente é função institucional do
Ministério Público, conforme artigo 5º, inciso III, alínea "d" da Lei
Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO, ademais, que é função institucional do Ministério Público
Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos, de acordo com o artigo 129, inciso III, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei
Complementar nº 75/93, incumbe ao Ministério Público da União, sempre
que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar
inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos
CONSIDERANDO a existência da Instrução Normativa IBAMA n.º 169/08
que contém regras acerca da autorização e do funcionamento dos
empreendimentis e das atividades que utilizam fauna silvestre em cativeiro
em território brasileiro;
CONSIDERANDO os elementos constantes do Procedimento Administrativo
nº 1.34.001.001183/2002-15, instaurado para apurar a eventual
envolvimento da ONG - SOS Fauna com o Sr. José Carlos Nogueira, suposto
traficante de animais silvestres;
CONSIDERANDO o Termo das Declarações prestadas pelo médico
veterinário Fernando Dias Patrício (fls.03/04, 188/191 e 221/222), nas
quais relatou o possível envolvimento de membro da ONG SOS Fauna, Sra.
Sílvia, com suposto traficante de animais silvestres, Sr. José Carlos
Nogueira;
CONSIDERANDO o fato de que a Sra. Sílvia possui registro no IBAMA de um
Criadouro Conservacionista, denominado "Rancho dos Gnomos", e que,
com ajuda de José Carlos Nogueira, seu vizinho e amigo, estaria traficando
animais, recebidos de apreensões realizadas pela Polícia e depositados
junto à ONG SOS Fauna;
CONSIDERANDO que, para apurar os referidos fatos no âmbito criminal foi
instaurado o inquérito policial n.º 2007.61.81.005607-7 (IPL 220016/2007), o qual ainda não se encontra concluído;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de se aguardar a coleta de provas
que está sendo realizada no referido apuratório, com o fim de se evitar
duplicidade de atos de investigação.
Resolve, com fundamento no artigo 129, III da Constituição Federal, bem
como artigos 6º, inciso VII, alínea "b" e 7º, inciso I, ambos da Lei
Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar
a eventual ocorrência de dano ao meio ambiente, decorrente da possível
prática de tráfico de animais apreendidos, pela ONG SOS Fauna e pelo
Criadouro Conservacionista "Rancho dos Gnomos", com a participação de
José Carlos Nogueira.
Desta forma, dando continuidade às investigações, determina:
a) Registre-se e autue-se a presente Portaria, assim como o Procedimento
Administrativo nº 1.34.001.001183/2002-15, procedendo-se às anotações
de praxe.
b) Comunique-se a Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal - 4ª CCR, nos termos do artigo 6º, da Resolução
nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público
Federal.
c) Providencie-se a publicação da presente Portaria no Diário Oficial,
conforme estabelecido na Instrução Normativa MPF/SG n.º 02, de 29 de
dezembro de 1999.
d) Expeça-se ofício à DELEMAPH - Delegacia dos Crimes contra o Meio
Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal, a fim de que
encaminhe cópia integral dos autos do Inquérito Policial n.º
2007.61.81.05607-7.
e) Expeça-se ofício à Divisão de Fiscalização do IBAMA/SP, a fim de que
realize vistoria no Criadouro Conservacionista denominado "Rancho dos
Gnomos", informando, ademais, se referido Criadouro se encontra em

conformidade com a legislação vigente, inclusive a IN IBAMA n.º
169/2008. Também para que informe se, nos últimos 5 (cinco) anos,
referido Criadouro foi alvo de fiscalizações, informando, em caso positivo,
o resultado das mesmas

CONCLUSÃO?
A INVEJA É UMA MERDA!!!
E SE ELA MATOU CAIM
QUE DIRÁ A MIM!!!
SORRY, PERIFERIA!!!

MAS, O QUE ME
ENTRISTECE MESMO NÃO
É A ACUSAÇÃO DOS MAUS,
MAS, O SILÊNCIO DOS
BONS

