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MANIFESTAÇÕES SRA. RITA DE CASSIA, protetora independente: 

 

----- Original Message ----- 
From: rita de cassia rita_cassia.bibi@hotmail.com 
To: contato@robertotripoli.com.br, moniquebelias@ibest.com.br 
Cc:  
Sent: Qua 08/09/10 13:57 
  
Realmente o PROBEM esteve na balsa e eu pessoalmente estive nas reuniões 
convocadas pela Dra. RITA GARCIA , tudo que ela quis fazer ficou no papel , mesmo 
porque não vi solução nenhuma no que queria  fazer na ilha ...a única coisa que saiu do 
papel foram placas que coíbem o abandono de animais que todos ignoram !!! 
A única solução nesse lugar são bases policiais nas duas entradas  e até mesmo 
revistas nos carros que atravessam por um determinado tempo , só assim eu vejo 
solução pra isso !!!e câmera na balsa , pelo menos na balsa ! 
Quanto a localização dos animais , estão por toda parte , ao se chegar na balsa já os 
vemos no caminho , antes até da travessia !!! mas se precisarem a D. Ines pode levar 
quem que seja até eles....é só combinar com ela !! !fone 5933.4872... 
 

Desde as reuniões na balsa com a Dra. Probem só tivemos dois mutirões de castração 
nesse lugar!!!quando se chega lá as pessoas pedem castração urgente!! Muitos animais 
grávidas a situação é de dar pena em qualquer um !!! 
 

Desde o Grajau até a balsa ....vê-se que as pessoas não tem noção do mal que fazem 
aos animais ao abandona-los !!!Lá os animais voltam a caçar pra sobreviver e às vezes 
matam galinhas dos sítios e morrem por isso !!!! Porque as bases da policia 
ambiental foram tiradas de lá ? não entendi essa atitude pois é área de 
manancial..e eles mesmos poderiam hoje estar repreendendo o abandono de animais 
ou estou errada ? O local é av. Belmira Marim até o final dela no bairro Grajau-
SP....Ja foram retirados desse local entre dezembro de 2009 a Março de 2010 mais 
de 60 animais abandonados e com vários problemas de saúde pelas protetoras 
independentes, só que  com tudo pago, hotéis , remédios , veterinarios , 
castração e etc ... 
 

A Covisa e o Ccz sabem muito bem onde fica , pois também estiveram em duas 
reuniões lá...espero que realmente  tomem providencias , pois as pessoas não tem um 
pingo de receio em abandonar animais lá ....aliás em lugar nenhum , e agora pra ajudar 
no abandono , proprietários de imóveis não alugam casa e apartamentos pra quem tem 
animal de estimação, graças a isso agora estamos tendo um abandono em massa !!! 
obrigado pela atenção !!! 
  

Rita de Cássia  

"Deus move o céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer. Mas não move 
uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver." 
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------------- Segue mensagem encaminhada ------------- 
 
Data: Fri, 3 Sep 2010 11:27:23 -0300 
De: RITA DE CASSIA ROST <rita.bibi.brina@gmail.com> 
Para: "ROBERTO TRIPOLI (VEREADOR)" <contato@robertotripoli.com.br>,      
 

BOM DIA , EU GOSTARIA MUITO DE FAZER UM CONVITE AO SR. GOSTARIA 
MUITO DA SUA PRESENÇA NA BALSA !!! 
  
GRAJAU - SP - AV. BELMIRA MARIM , ATÉ O FINAL DELA ....REPRESA BILLINGS 
!!!ESSAS FOTOS ANEXADAS SÃO DE ALGUNS ANIMAIS ABANDONADOS NESSE 
LOCAL...O NUMERO DE ABANDONO LÁ É DEMAIS ,  
 
PRECISAMOS DA SUA PRESENÇA NESSE LOCAL  POR FAVOR ! TEM QUE 
HAVER UMA SOLUÇÃO PRA QUE NÃO TENHA MAIS ABANDONO NESSE LOCAL . 
 COLOCAM ANIMAIS AMORDAÇADOS DENTRO DE PORTA MALAS DE CARRO E 
SOLTAM DO OUTRO LADO ....  
 
RITA DE CASSIA 
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MANIFESTAÇÃO SRA. PAULA GODOI, protetora independente 

Date: Fri, 3 Sep 2010 11:44:36 -0300 
Subject: Re: ATÉ QUANDO SR. TRIPOLI !!!! 
From: godoi.mpaula@gmail.com 
To: rita.bibi.brina@gmail.com 
 

Prezado Sr. Tripoli, Faço minhas as palavras da Protetora Rita! Não nos 
adianta promessas, a proteção animal precisa de atitude! 
  
Esse local é local de desova e não é possível que o Poder Público feche 
os olhos para esta situação! 
  
Uma obra ou uma ação no local poderiam evitar tanto sofrimento, pois não 
são somente os animais que ficam em desespero, os humanos que os amam 
também! Não nos adianta promessas...... queremos mais! 
  
Os tempos estão mudando e as pessoas, ficando cada vez com mais 
memória política! 
  
Pedimos ajuda e intervenção JÁ! 
  
atenciosamente, 
Paula Godoi 
protetora independente! 


