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"falabicho" <falabicho@falabicho.org.br>
terça-feira, 12 de abril de 2011 18:41
gato perdido no portão 5.jpg; TODDY 1.JPG; TODDY 2.JPG
texto atualizado: INFRAERO ESTÁ AJUDANDO A ENCONTRAR O GATO TODDY

Trabalhadores de outras empresas, dentro do Aeroporto Salgado
Filho – com o cartaz na mão - viram o gato Toddy.
É fato, ele está lá dentro.
Amigos dos Bichos:
Peço desculpas pela demora em DAR UM RETORNO, mas o trabalho da Proteção
Animal/Posse Responsável é árduo, cansativo e sem fim.

Agradecemos a todos vocês por pedirem através da Ouvidoria ou e-mails dirigidos
diretamente à Infraero para que ajudem a encontrar o gato Toddy.

No início tivemos desencontros de informações, pois não sabíamos que lá dentro
existem trabalhadores de empresas terceirizadas, pensávamos que fosse só a
Infraero, que, aliás, em seu trabalho do Projeto Fauna tem olhado e
procurado o Toddy. Ocorre que o sítio é muito grande, quilômetros de
distância.
Na semana passada, acompanhados por equipe do Projeto Fauna, sempre
passando pelo forte sistema de segurança (necessária), nos foi permitido entrar e
olhar algumas partes onde o Toddy poderia estar (quando a irmã da dona do gato de
quem ele gostava muito veio de Caxias do Sul) e para o lado onde o Toddy correu. Claro
que o gato não estava lá desfilando, deveria estar escondido.

Hoje estamos esperançosos, pois além da Infraero estar ajudando,
muita gente viu o Toddy, com as marcas características da pelagem
dele. Ele está lá dentro, escondido em algum lugar.
Toddy tinha sido visto no feriado do Carnaval, mas foi visto novamente
mais 3 vezes em 10 dias, e na última vez ele foi visto por seis
trabalhadores que compararam o gato com a foto colorida no cartaz,
reconhecendo as pintas em cima e abaixo do olho, aqueles círculos
tigrados no corpo peludo branco. Eles estão com o cartaz pendurado na parte
da frente do carro e de olho. Infelizmente quando a equipe do Projeto Fauna da
Infraero chegou o Toddy não estava mais, pois os gatos são rápidos e se
escondem, diferente dos cachorros que correm na frente de todo mundo.
Trabalhamos muito nesses últimos dias, apesar de termos muitos animaisinhos pra cuidar,
muitas boquinhas esperando por nós, e vamos continuar trabalhando. Realizamos
panfletagem junto a trabalhadores de dentro do Aeroporto – pelo lado de fora, é claro - ,
fizemos panfletagem nos estacionamentos e todos estão sensibilizados e com

muita pena do gatinho de estimação que dormia na cama com seus donos,
que teve a reação inversa como resposta à sedação realizada por médico
veterinário competente.
Embora correndo risco de vida, fomos até à Vila Dique e pudemos ver que
praticamente é impossível ele chegar lá, pois o acesso tem diversas barreiras, entre as
quais um valão onde corre muita água e não dá pra um gato atravessar;e pra chegar até
empresas aos arredores do Aeroporto tem muito movimento de obras, muitas máquinas
fazendo barulho.
Estamos tristes por ser muito diferente do que tentar achar um cão ou gato num
bairro, é muuuito difícil, MAS NÃO É IMPOSSÍVEL, ainda mais agora com a

Infraero atenta, ajudando.

SABENDO QUE O TODDY TÁ LÁ E TENDO A AJUDA DOS
TRABALHADORES E DA INFRAERO TEMOS ESPERANÇAS E FICAMOS
FELIZES POR EXISTIREM PESSOAS BOAS E PROFISSIONAIS COM A
MENTALIDADE MODERNA, PRA FRENTE.
MAIS DO QUE NUNCA NESSA SEMANA TIVEMOS CERTEZA DISSO GRAÇAS ÀS
PESSOAS BOAS, A QUEM PODEMOS CHAMAR DE SERES HUMANOS, POIS
RESPEITAM OS ANIMAIS, A NATUREZA. SÃO PESSOAS DE BOM CORAÇÃO.
VOCÊS SABEM QUE A FUGA DE UM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO PODE ACONTECER COM
O BICHINHO DE QUALQUER UM. Mas essa situação é bem complicada, pois não
podemos entrar e procurar a noite sacudindo o saco de ração, não podemos
colocar cartazes em murais de empresas ou em postes ou muros, não podemos
divulgar pra todos os trabalhadores daquele vasto local. Sabemos e respeitamos a
questão da importância da segurança do Aeroporto Internacional Salgado Filho, e estamos
esperando o Toddy de volta, muita gente está apreensiva, seus donos desolados por
saberem que ele está lá e parece impossível resgatá-lo!

NÃO VAMOS DESISTIR DO TODDY, AINDA MAIS AGORA QUE TEMOS
CERTEZA QUE ELE ESTÁ LÁ!
Por isso, amigo do bicho, por isso simpatizante da Causa Animal, ajude o Toddy, ajude-

nos a encontrá-lo, SE VOCÊ AINDA NÃO ESCREVEU, por favor:

- ESCREVA PARA INFRAERO NO SITE www.infraero.gov.br no item
“ouvidoria”pedindo ajuda porque o gato está lá! Não há dúvidas. Aproveite
e parabenize pela atitude de estarem à disposição.
- PREENCHA NO SITE DA BRIGADA MILITAR O PEDIDO DE AJUDA, POIS
ELES ACHARAM O PIMPO, ENTÃO ELES TAMBÉM SÃO A ESPERANÇA PARA O
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TODDY: http://www.brigadamilitar.rs.gov.br/policiaCidada/faleconosco.asp DEVE TER GENTE NA BRIGADA QUE GOSTA DE GATOS
TB, AH SE TEM!
- Repasse esse E-MAIL PRA TODO MUNDO, AJUDEM A ENCONTRAR O TODDY, GATO BRANCO COM MANCHAS TIGRADAS,
ACOSTUMADO A DORMIR NA CAMA COM SEUS DONOS. Poderia ser o seu gato ou o seu cachorro!
ELE ESTÁ NO AEROPORTO, APAVORADO, SE ESCONDENDO.
PASSE A TODOS SEUS CONTATOS, PASSE PARA SEUS AMIGOS QUE TRABALHAM OU TÊM CONTATOS DENTRO DO AEROPORTO.

Isabel Walenciuk
Arca dos Bichos
51-8148-5883

veja alguns dos amicães e amigatos pra doar no perfil arca dos bichos poa http://www.orkut.com.br/Profile?uid=8275521347943760585&mt=2

Campanha ALIMENTOS para CÃES E GATOS:

A CADA 10 KG DA LINHA FROST ADQUIRIDOS NO MUNDO PET
1 KG É DESTINADO AOS CÃES E GATOS DA ARCA DOS BICHOS

Próximo Evento de Adoção Arca dos Bichos e Mundo Pet:

30/04 – após o feriadão de Páscoa
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