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BUSCO POR UM CÃO DESAPARECIDO - CRIANÇA DE 2 ANOS PEDINDO POR ELE

Boa tarde amigos, meu nome è Tania e busco por um cão desaparecido
desesperadamente.
Minha filha deu um cão da raça labrador todo preto embora, pois como ela tem um
bebe e ele latia mto, a criança nao dormia. Se ela tivesse falado comigo eu teria
pego esse cão pois eu sabia que as crianças iriam achar falta do cão. eu tenho mais
4 que peguei em situações lastimaveis e hoje estão otimos lindos.
Ela deu para a empresa ROMA no bairro agua doce em jundiai, dia 21/04/2012 e
no dia 23/04/ esse cão arrebentou a cerca de arame e fugiu, o guarda viu ele mas
como ele estava mto bravo e machucado, nao deixou ninguem se aproximar dele e
desapareceu, todo machucado e mancando.
INFORMAÇÕES DELE
Cao macho labrador porte medio todo preto
Idade: 4 anos + ou Olhos: caramelo
Nome: Buster
Tinha uma coleria azul em seu pescoço
estava machucado e mancando.
No intuito de querer voltar para casa, pode ser que ande pela rodovia anhanguera,
pois ele estava na agua doce e minha filha mora na vila são paulo, ja fiz contato
com a CCR autoban.
Tenho andado todos os dias atrás desse cão, pois minha neta andou febril sem
motivo aparente e pedindo por ele. Ando mto pela anhanguera tbm para ver se o
encontro, mas ate então sem sucesso.
Eu ficarei com ele se for encontrado.
Ele foi visto por um trabalhador de um posto de combustivel dia 26/04 as 3 da
madrugada, na rua da uva na agua doce, todo machucado, mas depois disso nao
tive informações mais nenhuma dele.
Por favor, se voces tiverem informações de um cão com essas caracteristicas, peço
encarecidamente que me avisem, les envio fotos e meus telefone para contato.
Telefone: 11 33790899 Muito obrigado pela atenção.
VIVO : (11) 72975739
CLARO (11) 88025208
SKIPE: tania.regina.zamboli.marini
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