Pois é amigos...
Subi a Terê hoje com algumas missões e intenções:
1- Levar minha filhota, para aproximá-la cada vez mais da causa animal. Sempre
acreditei que ajudamos a formar o caráter de nossos filhos mostrando não só as belezas
da vida, mas a capacidade de adaptação dos seres a ela.
2- Levar minha mulher. Mostrando a realidade, talvez ela não fique tão saudosa quando
tenho que passar 48h, 72h fora de casa...
3- Levar uma amiga muito bem relacionada, para que, conhecendo a realidade do
abrigo, possa não só angariar doações como também adoções.
4- Tentar suprir o abrigo com necessidades imediatas de logística mais difíceis aos
protetores locais.
Então, cheguei por volta de 12h30 e a coisa estava uma loucura. Se não fossem os cães
(que são anjos) juraria que estava entrando numa sucursal do inferno. Rua cheia de
carros, pessoas para todos os lados, sacos e mais sacos de ração sendo transferidos (o
galpão está com algumas goteiras que podem comprometer a ração estocada lá), cães
latindo e uivando, Vet´s correndo para todos os lados, um calor infernal e...
infelizmente, alguns "resgatistas" trazendo cães que pelo estado GERAL, nem
precisavam ser resgatados.
Imagino até que alguns donos de cães de comunidade, dormirão mais tristes hj sem a
volta de seus amigos... que acostumados a passear pelas ruas, possam ter sido
"resgatados" e apresentados como troféu...
Quero deixar claro que muitos animais também precisavam realmente de resgate. Cães
com patas quebradas, cabeças de fêmur deslocadas, feridas, etc... a esses que foram os
resgatistas, meus parabéns!
Conforme tinha prometido, dessa vez eu não participaria de resgates (afinal, tinha muito
"herói" querendo aparecer), não só por achar que os cães do abrigo já precisavam de
muita ajuda, bem como por condições físicas de saúde.
Logo após chegar, me encontrei com o Dr. ALEXANDRE... ele é "O CARA" dos
Veterinários de lá. Com todo respeito a todos os que estão dando o "couro" literalmente,
mas o Alexandre realmente é o cara. Ele estava tentando retirar um pastor (lindo) de
uma sala escura, que se bem me lembro, estava com a cabeça do fêmur deslocada.
Imagine o filme: Cão jovem, de grande porte, em espaço confinado, escuro e sentindo
dores horríveis...
Precisavam de uma lanterna e eu imediatamente doei a minha... os caras e os cães
merecem.
Após o resgate, o Dr. Alexandre me falou que precisavam urgentemente de TRAMAL
(prá quem não sabe...e eu sei graças a um atropelamento e 4 fraturas na perna) esse
remédio é um dos poucos que realmente tira a dor... acho que tem base de Morphina...
Além do TRAMAL, precisavam de anti-inflamatório e de 2 mesas, já que não tinham
onde operar e tratar os cães.
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Lá fui eu na minha missão... conseguir esses remédios na forma de doação...
Primeiro fui ao Ginásio do Pedrão... afinal lá é o QG do Gerenciamento da Crise, mas
adivinhem... nenhuma autoridade por lá. Estavam todos numa reunião com o
Governador sobre o "aluguél social".
Fui atendido pelo Secretário de Esportes da cidade... mas após ouvir meu chororô...
claro, veio a resposta:
-Olha, sou só secretário de esportes... não posso te ajudar. Procure a secretaria de Meio
Ambiente.
Então pq me fez perder tempo.... e...ra o secretário de meio ambiente ou a subsecretária
que eu estava procurando. Mas eles estava na tal reunião... apesar de não entende o que
o meio ambiente tem de ligação com aluguél social.
Aliás, tive que lembrar em alto e bom tom as "otoridades" presentes naquela sala que o
estado tem a obrigação constitucional de cautela de seus animais... parece que esse povo
vira "otoridade" e sequer conhecem sua constituição... triste né?
Mesmo assim, eu sabia que ia encontrar alguém que fosse do melhor partido... o dos
animais, e me encaminhaei a Secretaria de Meio Ambiente.
Chegando lá, após explicar minha situação a um funcionário, fui informado que quem
poderia me ajudar era o Biólogo da secretaria.
Foi então que uma das melhores surpresas do dia aconteceu...
Conheci um cara nota 1000, o Guilherme Andreoli, biólogo da Secretaria e do Parque
da Serra dos Orgãos. difícil encontrar um cara dedicado e verdadeiro com a causa
ambiental... então, em Tere, em matéria de biologia... ele é "O CARA"!
Na mesma hora se prontificou a me ajudar e lá fomos na missão...
Moral da história... tudo começou a andar. Conseguimos caixas do Tramal injetável
(remédio difícil) que possibilitaria a operação de vários animais, inclusive do pastor
com problema no fêmur, conseguimos os anti-inflamatórios e eu ainda comprei e doei
(com minha grana tá, o estado não ajuda) 3 vidros de carrapaticida.
Além disso, o Guilherme ainda arrumou as mesas necessárias para as operações e
procedimentos, lá da Reserva!
Então aqui fica meu agradecimento público ao Guilherme, que além da ajuda, tem sido
um BAITA voluntário, pao prá toda obra lá no galpão.
Retornei ao galpão com os remédios (que deviam ser difíceis mesmo, já que o
Alexandre nem acreditava que tinha conseguido).
Encontrei a VIVI (Vet Vivan Almeida) que, apesar de ter dito que não ia fazer esforço
físico... precisava segurar um ...cão que estava anti-social por causa de dor, mordendo e
sem deixar colocar remédio na cabeça... resumo da ópera... Lá fui eu, segurei o
"cãozinho" e depois conseguimos colocar remédio na ferinha. De toda a feita... a
adrenalina é o melhor dos remédios... acabou na mesma hora o torcicolo... Obrigado

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

Dra. Vivi por me fazer quebrar minha promessa! rs***
Depois disso foi tudo por água abaixo... carreguei cães no colo (e estavam brabinhos),
corri de um lado pro outro, tentei ajudar da melhor forma possível.
Uma das coisas que me deixaram triste (dentro das muitas que me alegraram)foi
encontrar 1 cão que resgatei ainda no galpão... e mais triste... O TIGER!
Pessoal, o TIGER é um dos cães mais bacanas e gentis que já conheci (alem de ser
bonitão). É um mestiço de AKITA (aquele cão do filme sobre fidelidade). Pessoal, vou
até criar uma campanha especial para a adoção do TIGER, e conto com a ajuda de vcs
todos.
Outro momento de emoção foi a entrega da Pit Shiva a seu dono. Ela tinha sido perdida
e resgatada... O momento da entrega foi muito emocionante. Levei muitas lambidas no
rosto, como em agradecimento por tudo... tem várias fotos muito legais disso...
A situação do galpão é complicada... mas tenho que dizer que em matéria de Vet´s,
ração, suprimentos... estão muito bem servidos.
Fiquei muito feliz por ver que chegaram doações de ventiladores e que finalmente
alguns canis (tela) estavam sendo montados só hoje, mas antes tarde do que nunca.
Então, a cada dia a estrutura começa a ficar mais bem montada por lá.
Das coisas triste... resgates mal estruturados e brigas de ego.
Mas as coisas boas estão suplantando em muito as desagradáveis.
Bom... Maiores informações nas legendas das fotos que vou colocar mais tarde por
aqui...
No mais... VAMOS AJUDAR. Não só com a campanha de adoção do AKITA TIGER,
como com mão de obra lá no galpão... mas é prá trabalhar... o que não falta é trabalho
por lá.
Beijo no coração de todos!
Fabiano Jacob -
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