----- Original Message ----From: carla sassi
To: selvagensbh@yahoogrupos.com.br ; abravas lista discussao ; GEAS ; falabicho sheila
Sent: Saturday, January 29, 2011 3:18 PM
Subject: RESGATE DOS ANIMAIS DE NOVA FRIBURGO

Oi,
é com enorme satisfação que encaminho meu relato sobre o resgate dos animais em
Nova Friburgo.
No dia 14 de janeiro, logo após a tragédia, com tantos relatos de abandono e sofrimento
dos animais na tv e internet, resolvi fazer minha parte, entrei em contato com a ONG
COMBINA da cidade, e logo vi q a situação era realmente precária. Imediatamente
entrei em contato com meus amigos veterinários, Cristina Miranda (tb veterinária do
IEBMA) e Gabriel Carvalho (prof do IFF de Salinas), e com o formando Arthur
Nascimento (UNIVIÇOSA), que prontamente se colocaram a disposição para partirem
comigo.
Passei o dia enchendo um caminhão com ração, medicamentos e água, e pegamos
estrada. Nossa intenção era permanecer somente até quarta, já q uma equipe treinada
com especialistas, supostamente chegaria aqui, porém a situação q nos deparamos era
realmente alarmante e nenhuma equipe apareceu para fazer os resgastes . Não havia
ninguém (NINGUÉM) na cidade trabalhando no resgate dos animais, como foi
divulgado em sites na internet. Não existia sequer local para levar os animais. Assim,
tivemos que começar do zero, articulando TUDO!!! A prefeitura alugou um galpão em
pareceria com a coordenadoria do bem estar animal da cidade, que estava lotado de
entulhos de uma escola de samba, mas logo os voluntários foram chegando e o local
limpo. Felizmente o Léo, diretor do IEBMA e q é da cidade, se dispôs a permanecer
com a gente o tempo q fosse necessário, sendo essencial em todo nosso trabalho.
Começamos os resgates, conseguimos parceria com o corpo de bombeiros, marinha e
INEA, que nos cederam carros que foram fundamentais no trabalho.
Resgatamos cerca de 90 cães e 15 gatos de áreas de risco, no meio de escombros, lama,
acorrentados, abandonados ou presos dentro de residências condenadas...cada um com
sua história...foi impossível não nos envolvermos...cada resgate era uma vitória.
Outros animais foram entregues por moradores, que os encontravam perambulando
desorientados pelas ruas, ou eram de vizinhos e amigos q faleceram. Enquanto
realizavamos os resgates, rações eram entregues a todas as pessoas q tinham animais e
q precisavam. Atendemos tb equinos, bovinos, aves, roedores e lagomorfos.
Nossa equipe ficou responsável pelos resgates nas áreas afetadas e 5 veterinários
voluntários da UENF com 2 estagiários ficaram no ambulatório e sala de emergências
que foram montados com o material q trouxemos. Doações de alimento e medicamentos
chegaram de várias partes do país.
Durante os dias, inúmeros voluntários foram surgindo, fazendo a limpeza, alimentando
e passeando com os animais, trabalho fundamental para o bem estar daqueles q tb
sofreram com toda essa tragédia e foram deixados pra trás por mtos proprietários e pelo
poder público.
Já estou em Nova Friburgo há 2 semanas, e hj, dia 29 de janeiro, volto para casa de
alma lavada, na certeza que fiz o melhor q podia.
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Nos responsabilizamos pela adoção de TODOS os animais q resgatamos, inclusive
entregamos alguns no Rio. Os animais estão sendo doados castrados (qdo o novo
proprietário acha necessário), vacinados e vermifugados. Felizmente quase todos já
possuem novos lares, ainda existem alguns no abrigo, mas semana que vem estarei de
volta para garantir a destinação correta que os mesmos merecem, e realizar mais uma
ronda nas áreas mais afetadas. Estou levando 2 comigo...
Parte do nosso trabalho foi filmado pelo pessoal da rede record e irá passar nesse
domingo no Domingo Espetacular.
Abaixo segue a lista das pessoas que agradeço de coração, pois me fizeram ter
espectativas positivas em relação a raça humana:
Veterinários da UENF: Felipe, Kenas, Gabriel, Daniel e Maurício
Estágiários de Teresopolis: Nathália e Rafael
ONG Bichos Gerais: em especial Leonardo Maciel, que passou 2 dias aqui e levou 17
animais para tratamento e adoção.
Voluntários na organização do abrigo: Eveline, Celina, Mariana, Ramom, Alaíde,
Andréa, Daniel,..................
ONG Uni Vida: Adilson, Irma, ...
Veterinários que dedicaram algumas horas a atender os cães q resgatamos:
Henriet, Luís, Janaína, ...
Escoteiros 52 do Rio: não há palavras para agredecer esse pessoal.
ONG Pêlo Próximo: que fez várias doações de ração, medicamentos e tempo.
Coordenadoria de bem estar animal de Nova Friburgo e Secretaria do Meio
Ambiente de NF.
Empresa Ecoart: que nos cedeu caminhão, combustível e motorista por todos esses
dias.
Brito e Wilker: oficiais da Marinha e Bombeiros, que nos acompanharam nos resgates.
COMBINA: que nos abrigou durante alguns dias.
Suipa:que tb enviou profissionais para a cidade e realizou diversos atendimentos.
Sheila (fala bicho): que carinhosamente nos apelidou de equipe SalvaBicho.
Thaís (INEA): que nos acompanhou e se envolveu nos resgates
Doadores de todo o Brasil: que se propuseram a arrecadar alimento e medicamentos
aos nossos amigos de 4 patas.
Veterinários na Estrada: que nos cederam diversos medicamentos, rações e feno.
Henri e Felipe: câmeras da Record, que nos acompanharam e conseguiram um
helicóptero para visitarmos áreas isoladas.
Proprietários que nos procuraram para atendermos seus animais: atendemos com o
maior prazer.
Tatazinha (Cris), Anú do Sertão (Arthur), Pirilampo (Léo) e Topetinho do semi
árido (Gabriel):sem vocês eu não conseguiria ter feito absolutamente nada.
Adotantes de todo o país: que terão o prazer de um novo amigo eternamente
agradecido.
Deixo meu eterno agradecimento...
A TODOS OS ANIMAIS QUE NOS DERAM A OPORTUNIDADE DE SENTIR
O VALOR DE UM OLHAR DE GRATIDÃO E ALÍVIO !!!
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TER TOMADO A INICIATIVA DE VIR PARA NOVA FRIBURGO FOI A
MELHOR DECISÃO QUE JÁ TOMEI EM TODA MINHA VIDA !!!
Um grande abraço a todos...
CARLA SÁSSI

IEBMA-Instituto Ecológico Búzios de Mata Atlântica
MÉDICA VETERINÁRIA CRMV/MG 11019
BACHAREL EM DIREITO
PÓS-GRADUADA EM GESTÃO E ANÁLISE AMBIENTAL
PÓS-GRADUADA EM CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA DE ANIMAIS SELVAGENS E
EXÓTICOS-QUALITTAS
(31) 8709-0321 / (31) 9939-0321
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