----- Original Message ----From: carla sassi
To: falabicho sheila
Sent: Saturday, January 07, 2012 7:29 PM
Subject: oi sheila..Noticias de Lafaiete-MG
Oi Sheila...
tudo bem com vc?
Aqui em MG parece que a chuva não tem fim...
Estou na minha cidade, Conselheiro Lafaiete, onde as chuvas dos dia 2 e 3 de janeiro
inundaram a parte baixa (inclusive a sede do Corpo de Bombeiros), chegou a passar em
diversos jornais do país. Desde então estou realizando resgates e tratamentos aqui, muitos
animais foram arrastados pela corretenza, outros abandonados, alguns se perderam e tantos
outros vagando sem rumo pelas ruas. Já foram cerca de 50 animais retirados das áreas que
inundaram, inúmeras pessoas perderam tudo, felizmente por aqui nenhuma vítima humana
fatal, porém não sei qtos animais foram vítimas. Todos os dias ainda chove, e toda cidade se
coloca em estado de alerta, as vezes o sol ate aparece um pouquinho.
Os animais estão sendo levados ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), onde por incrível
que pareça o apoio necessário aos animais é dado, muito diferente de tantos CCZ's do país,
existe ambulatório, internação, sala de cirurgia e material para procedimentos. Porém, a
prefeitura mantem o básico, como ração para adultos e alguns medicamentos. O veterinário
responsável está de licença médica, então como voluntária, assumi o tratamento desses
animais. Durante toda a semana tenho chegado ao CCZ as 7:30 e saído as 18h, mas sempre
com a sensação de dever cumprido, de estar fazendo a coisa certa, e ainda por cima podendo
contar com amigos como Arthur, Paula, Rose, João Paulo, Mirian,...que dedicaram seu tempo
durante essa primeira semana de sufoco a me ajudar. Os funcionários do CCZ são pessoas
maravilhosas, Fabiana, Gracinha, Vitor, Lorena, que mesmo frente a tanto trabalho não
desanimam um minuto, e enquanto todos os animais não estao limpos, tratados e com um
lugarzinho quente para dormir, não param sequer para comer... Felizmente aqui, estamos
conseguindo amparar alguns animais, pois a população local tb ajudou (Graciara, Keith, Lízia,
Amanda, Mariana, Carlos,...e outros), doando ração para filhotes, patês e diversos
medicamentos que estão me permitindo realizar os tratamentos nesse período. Ah, e tb recebi
doações em dinheiro de amigos que estão longe, inclusive de Nova Friburgo, acredita?!?
Por isso que sempre digo as pessoas ao meu redor, que quem tem amigos nessa vida nunca
está sozinho nesse mundo!!!
Ainda temos medicação e ração para mais uma semana, pois está tendo um surto de cinomose
na cidade, mtos animais estão em tratamento, e não temos nenhuma vacina... E no CCZ já
estavam cerca de 40 animais (mais os 50 resgatados)... No dia 12 será realizada uma feira de
adoção, praticamente a primeira da cidade, que uma ONG (AMPA) tomou a frente para
realizar, está tudo encaminhado, agora é trabalhar mais e torcer.
Bom Sheila, essas estão sendo minhas férias, já que por 2 anos eu não parei sequer um fim de
semana com os resgates pelo país afora, e por ironia do destino, eu havia me dado do Natal
até metade de janeiro de folga para ficar na minha cidade, com família e amigos...quer prova
maior que Deus escreve certo por linhas tortas??? Rsrsrs
Aproveito para pedir desculpas e justificar o porque de não estar realizando os resgates que
estão me solicitando em diversas cidades, é pq realmente a situação na minha cidade está
critica. Em anexo te mando algumas fotos.
Só tenho a agradecer todas as oportunidades de ajudar tantos animais...mesmo lidando direto
com tanto sofrimento, sou grata a minha profissão todos os dias da minha vida!!!
Querida Sheila, mto obrigada por sempre se colocar aberta a divulgar tudo pelo bem dos
animais!!!
Grande beijo
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