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fev-2011
De:
Para:
Enviada em:
Assunto:
Oi Sheila,

"carla sassi" <carlasassivet@yahoo.com.br>
"falabicho sheila" <falabicho@falabicho.org.br>
quinta-feira, 24 de fevereiro de 2011 22:18
Enc: Fwd: DENUNCIAS COORDENADORIA DO BEM ESTAR ANIMAL DE NOVA FRIBURGO

segue abaixo o email com os videos que estamos divulgando.
Vou tentar te ligar assim que conseguir um sinal aqui
bjo enorme
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 EXÓTICOSQUALITTAS
(31) 8709-0321 / (31) 9939-0321

----- Mensagem encaminhada ---De: Projeto Pêlo Próximo <peloproximo@gmail.com>
Para: carlasassivet@yahoo.com.br
Enviadas: Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 2011 21:57:38
Assunto: Fwd: DENUNCIAS COORDENADORIA DO BEM ESTAR ANIMAL DE NOVA FRIBURGO

Já existe denuncia no MP do Rio mostrando todas as irregularidades
Segue matéria veiculada hoje na Intertv
http://in360.globo.com/rj/noticias.php?id=14461

DENUNCIA COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL - EQUIPE DE
VOLUNTÁRIOS E VETERINÁRIOS TENTANDO TRABALHAR
http://www.4shared.com/video/O8OEVOye/nova_friburgo_6.html
http://www.4shared.com/video/pWQfizIk/NOVA_FRIBURGO_1_-_19022011.htm
DEPOIMENTO DE UMA FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA QUE TRABALHA NO
GALPÃO
http://www.4shared.com/video/a--gIVcX/19022011174.html
TENTATIVA DE ESCONDER OS MAUS TRATOS DE ANIMAIS QUE ESTÃO NO
GALPÃO
http://www.4shared.com/video/09kWAcnF/19022011178.html
http://www.4shared.com/video/-9et0WLf/19022011179.html
http://www.4shared.com/video/kWQWikTA/19022011180.html
DEPOIMENTO DE MORADORA QUE SOLICITOU RESGATE NA
COORDENADORIA DO BEM ESTAR ANIMAIL,MAS NÃO OBTEVE SUCESSO E
ELA MESMO TRATOU DO ANIMAL
http://www.4shared.com/video/69X3c-oz/NOVA_FRIBURGO_7.html

SEGUEM OS CONTATOS
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Dra. Carla Sassi (Veterinária e responsavel pelos resgates) - 31 8709-0321
Léo (responsavel pelos resgates dos animais em Nova Friburgo) - 22 9845-4138
Roberta Araújo (coordenadora do Projeto Pêlo Próximo) - 21 2245-6105
A equipe de resgate de Nova Friburgo ( Dra. Carla Sassi, Léo, Arthur e Celina), retornou a Friburgo,
neste sabado (19) com a missão de tentar voltar aos resgates dos animais e registrar através de duas
câmeras ocultas os mandos e desmandos da coordenadora Carla Freire, responsavel pela Coordenadoria
do Bem Estar Animal de Nova Friburgo.
A equipe chegou a Friburgo antes da abertura da Coordenaria. Assim que a coordenadora Carla Freire
chegou ao local, todos foram recebidos com gritos e mais uma vez impedidos de entrar na
coordenadoria para realizarem o trabalho de atendimento dos animais que estão no galpão. Vale
registrar que a equipe de resgate estava com um animal na porta da coordenadoria, precisando de
atendimento com urgência, devido a uma grande bicheira. E nem assim, a responsavel pelo galpão
permitiu o atendimento. E disse com todas as letras que ali quem mandava , era ela, e que se quisesse,
iria embora naquele momento, pq nenhum animal dentro da coordenadoria morreria por falta de comida
e água.
Após várias tentativas, a Sra. Edna (que está acompanhando tudo pelo facebook desde o inicio), que
estava em Friburgo, foi contactada e esteve na coordenadoria, para ver com seus próprios olhos o que
estava acontecendo. A coordenadora, alegava que tinha um documento do CRMV, que a impedia de
receber animais no galpão. A voluntária Edna, pediu para ver o documento, onde foi constatado que não
existia nada a respeito de proibição. E sim, o documentio mostra que a coordenadoria não possui CNPJ
e que no momento de autuação ela estava sem nenhum veterinário no galpão. Somente após a pressão de
que ela estava copmentendo um crime, a equipe da Dra. Carla Sassi, conseguiu realizar o atendimento
do animal resgatado, mesmo sendo várias vezes destratada pela coordenadora Carla Freire. Foi feito um
documento, através da Dra. Carla Sassi, e assinado pela coordenadora do galpão, referentes a todos os
medicamentos usados pela equipe veterinária, como garantia de que eles não fosse acusados de roubo.
Tudo foi registrado, temos vídeo de TUDO QUE ACONTECEU HOJE NA COORDENADORIA
DE NOVA FRIBURGO.
Vale ressaltar, que a assessora do Prefeito esteve no local, e presenciou tudo que estava acontecendo, e
comunicou que na 2ª feira iria tomar providencias em relação a isso. A mesma solicitou que a equipe de
médicos veterinários NÃO fizesse nenhum atendimento até que o Prefeito resolvesse a situação.
Imediatamente a equipe da Dra. Carla Sassi, se negou a não atender os animais e comunicou a assessora
que o Prefeito estava ciente de tudo desde o inicio e que não fez nada até o momento. A coordenadora
Carla Freire ameaçou chamar a policia para prender a voluntária Celina, pelo fato dela estar retirando
um animal que havia sido adotado, mas ficou apenas na ameaça. Memso com a equipe de veterinários
voluntários no local, a coordenadora Carla Freire, impediu o atendimento de vários animais, para que
não fosse registrado os maus tratos recebidos por esses animais que estão no galpão. Mas conseguimos
registrar um boxer faznedo xixi com sangue, um animal com secreção na vagina e outro com diárreia,
que foram retirados rapidamente da coordenadoria e levados a um local não identificado.
A coordenadora Carla Freire, foi indagada tb sobre as doações do projeto Pêlo Próximo e sobre as
doações que estão no sanatório da Marinha. A mesma afirmou com todas as LETRAS que a doação do
Pêlo Próximo foi DADA PARA ELA e que NÃO HAVIAM MAIS DOAÇÕES NO GALPÃO DA
MARINHA. Apesar de terem solicitado, uma ida ao Galpão da Marinha, a mesma se negou a levá-los.
A equipe da Dra Carla Sassi, realizou todos os atendimentos que conseguiu realizar no dia de hoje(19),
inclusive resgates de animais, apesar de todas as ofensas recebidas e registrou tudo dentro do galpão da
coordenadoria.
A Equipe da Dra. Carla Sassi está retornando a Buzios ,de posse de todas as gravações. Nosso objetivo,
foi alcançado com SUCESSO, pois vários animais receberam atendimento, resgates foram realizados e
o melhor, conseguimos REGISTRAR TUDO QUE ACONTECEU HOJE NA COORDENADORIA
DO BEM ESTAR ANIMAL DE NOVA FRIBURGO.
Esperamos que dessa vez, a imprensa, dê a devida importância ao caso, e mostre o que
VERDADEIRAMENTE acontece com a proteção animal de NOVA FRIBURGO.
Estamos vendo a possibilidade de realizarmos uma grande manifestação em Nova Friburgo, solicitando
a exoneração da Sra. Carla Freire da Coordenadoria do Bem estar animal de Nova Friburgo.
ESPERAMOS CONTAR COM A AJUDA DE TODOS VOCÊS, PARA SALVARMOS
DEFINITIVAMENTE ESSES ANIMAIS E MUITOS OUTROS DAS MÃOS DA
COORDENADORA CARLA FREIRE DE VÁRIAS FÁBRICAS DE FILHOTES, QUE
CONTAM COM A CONIVÊNCIA DESSA COORDENADORIA. O MOMENTO, É AGORA,
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PRECISAMOS DA UNIÃO E AJUDA DE TODOS. NÃO IREMOS DESISTIR.

DENUNCIA - 15/02/2011 - COORDENADORIA DO BEM ESTAR ANIMAL
A Equipe da Dra. Carla Sassi e o Léo, ambos responsáveis pelos resgates de animais em Nova Friburgo
tiveram sérios problemas na coordenadoria, sendo expulsos de lá pela coordenadora Carla Freire. Foram
proibidos de resgatarem animais das áreas de risco e tiveram que retornar para Búzios. Após a expulsão
de ambos, todos os voluntários tb foram expulsos..hoje, na coordenadoria, não existe mais ninguem
dando assistencia a esses animais resgatados. Durante o período de crise, no auge da enchente, tres
animais resgatados pela equipe, foram colocados para fora do galpão pela propria coordenadora.
Inclusive, isso foi motivo de denuncia na Prefeitura de Nova Friburgo, mas nada foi feito até então. Vale
ressaltar, que os dois, bem como os voluntários, todos querem continuar o seu trabalho em Nova
Friburgo, porque ainda existem muitos animais precisando de atendimento e resgate..animais sendo
comidos vivos por bicheiras.
Quanto as doações, as mesmas estão trancafiadas em um galpão da Marinha, onde somente a
coordenadora tem a chave. Vacinas doadas, foram jogadas no lixo.Muitas pessoas necessitadas estão
deixando de receber assistencia para seus animais. Nossa preocupação agora é com relação ao destino
dos animais que ainda estão no galpão da Coordenadoria, alguns doentes, precisando de assistencia.
Solicito que vcs entrem em contato direto com o Léo ou com a Dra. Carla Sassi (ambos responsáveis
pelos resgates) e os ajudem nessa denuncia. Seria de extrema importancia fazer uma matéria com
câmera oculta, assim vcs teriam idéia do que essa coordenadoria é capaz.

EMAIL RECEBIDO DE FRIBURGO HOJE (14/02) COM MAIS ESSA DENUNCIA:
Assunto: Problemas com rotweiller na Coordenadoria de Friburgo

Tudo bem? Por aqui vamos indo...
Gostaria de saber se há algo que vocês possam fazer em relação ao seguinte: sei que vc está ligada ao
Governo do Estado e a Coordenadoria de Bem Estar Animal é do Município de Friburgo. No entanto,
gostaria de saber se vocês podem tomar alguma providência em relação ao seguinte fato: um rottweiller
foi abandonado na Coordenadoria anteontem. A pessoa que lida com os cães abrigados afirma
reiteradamente que ele é manso, mas a coordenadora do Bem Estar, Carla, determinou que ele fique
preso num banheirinho estilo cubículo, quente e abafado... Estamos tentando sensibilizá-la para prender
o cachorro numa baia, mas ela tem medo que ele se solte, é um animal grande... Há algo que vcs possam
fazer para ajudar? Estamos com muita pena do bicho, mas não estamos conseguindo enxergar uma
solução.
Ah, peço uma coisa: como estas questões que envolvem poder tornam as pessoas MUITO sensíveis,
gostaria que meu nome ficasse o mais preservado possível, pois não quero bater de frente com a Carla
Freire. Tenho medo que ela resolva me proibir de trabalhar no gatil, onde venho ajudando no último
mês.

Relatório Visita Coordenadoria do Bem-Estar Animal de Nova Friburgo – 13 de
Fevereiro de 2011
- Total de animais: 37 cachorros e 20 gatos.
- Doações: Estão com pouquíssima água potável para os animais e bem menos ração. A prateleira de
medicamentos está cheia, mas não têm profissionais (veterinários) para administrar esses medicamentos.
- Ausência de veterinários;
OBSERVAÇÃO:
1) Não vimos nenhum veterinário no galpão e decidimos perguntar à coordenadora se eles tinham
algum veterinário para cuidar dos animais. Ela respondeu vagamente dizendo que durante a semana
vinham alguns veterinários voluntários e que estava providenciando um veterinário para ficar direto no
galpão.
- Pouquíssimos voluntários;
OBSERVAÇÃO:
2) Quando chegamos ao galpão às 12:30h (eu e mais 2 voluntários do Rio de Janeiro), somente
encontramos uma senhora cuidando do galpão sozinha. Aproximadamente uma hora depois, a
coordenadora chegou ao abrigo. Durante umas 3 horas, nenhum outro voluntário apareceu no galpão e,
enquanto estávamos cuidando dos animais, a coordenadora não se prontificou a ajudar em nenhum
momento dizendo que o trabalho dela era de cuidar da secretaria/recepção e não de cuidar dos animais
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diretamente. Após essas 3 horas, apareceram mais uns 3 voluntários.
- Área reservada a cachorros operados muito mal cuidada e suja;
- Descaso da coordenadora Carla Feire com os animais: não se preocupa se estão alimentados,
medicados, desconhece o histórico do animais (se são animais operados, atropelados, resgatados,
deixados no abrigo pelos donos somente para castração, se precisam de medicamento, se podem ser
alimentados por qualquer pessoa e a qualquer moimento, etc).
OBSERVAÇÃO:
3) Uma cadela que está amamentando seus 8 filhotes de 2 semanas de vida estava sem comida.
Esfomeada, acabou rasgando o saco de ração que estava ao lado da sua jaula. Quando percebi essa
situação, cheguei a dar dois potes de ração cheios para ela e ela comeu tudo. Estava fraca, cansada e
emocionalmente abalada por não estar sendo tratada.
4) Um cachorro chamado Ariel (sem raça definida, preto mesclado com cinza, de porte grande) estava
sem qualquer cuidado, com a jaula completamente suja (pelo menos 4 focos de fezes) e sem comida e
água. Perguntei porque ele estava assim e ninguém sabia me responder. Uma senhora que fica no local
para auxiliar na limpeza e alimentação dos animais disse que não havia limpado, porque tem medo do
cachorro. Em seguida, pegamos o Aril para passear e limpar a jaula dele e notamos que estava com um
caroço enorme na pata direita frontal. Notificamos a coordenadoria sobre esse caroço, mas nada foi
feito.
5) Uma cachorrinha chamada Sasha, que está no galpão há pelo menos semanas (período em que estou
indo ao galpão para ser voluntária aos domingos), estava com as patas muito inchadas (grossas). Ao
notar esse inchaço, peguei-a para dar uma olhada e percebi que, na verdade, não era inchaço, mas sim
bolos de pelos misturados com sujeira e fezes que formavam uma “segunda pele” envolta das suas
quatro patas, dificultando a sua movimentação, além de causar uma sensação absurda de calor. Eu e um
outro voluntário decidimos tosá-la ali mesmo para dar um alívio à cachorrinha. Utilizamos uma tesoura
de escritório e uma máquina de tosa já cega que foi doada a coordenadoria. Após a tosa, resolvemos dar
uma banho na Sasha com shampoo anti-pulga e, poucos segundos depois, pelo menos, umas 20 pulgas
começaram a surgir e carrapatos enormes também. Dois deles estavam ainda sugando o sangue da Sasha
e, ao arrancá-los, ficaram marquinhas de sangue. Bom, em seguida, a colocamos a Sasha para secar na
recepção enquanto batia sol e vimos que era uma nova cachorrinha! Completamente alegre, feliz,
pulando, comendo e limpa! Prontinha para uma adoção!
- Ausência de qualquer critério para adoção dos animais, ou seja, não existe nenhuma entrevista prévia
com o potencial adotante para colher informações se o mesmo tem condições de oferecer uma vida
digna para o animal, se pretende mantê-lo em casa, apartamento, etc. A adoção está descontrolada, ou
seja, qualquer pessoa que aparece querendo adotar um animal, adota sem nenhum problema.
OBSERVAÇÃO:
6) Presenciei uma adoção de uma cachorrinha (Ficha de Zeca/Zezé) de porte médio sem raça da cor
caramelo por um senhor que demonstrou claras intenções de utilizá-la como cachorro de rinha, já que
perguntou diversas vezes se ela era um cachorro brabo e se ficaria mais braba com o tempo. Fez questão
que fosse uma fêmea violenta. Mesmo com um dos voluntários alertando a coordenadora desse possível
ato crueldade com o cachorro, nada foi feito e, infelizmente, o cachorro foi adotado por este senhor.
- Perguntamos o que aconteceria com os animais que não fossem adotados. Se a Coordenadoria do BemEstar Animal ficaria responsável por esses animais. A resposta da coordenadora Carla Freire é que
existe uma pessoa de Friburgo que se prontificou a ficar com os animais que não fossem adotados. Não
sabemos qual o prazo que a coordenadoria estipulou para as adoções.
Outra informação que a coordenado nos passou é que estão programando uma feira de adoção, na praça
em frente à coordenadoria, para o dia 26 de fevereiro, onde vão colocar para adoção os animais do
galpão da coordenadoria e animais de ONGs e abrigos de Friburgo. IMPORTANTE PEGAR MAIS
INFORMAÇÕES SOBRE ISSO COM A CELNA OU EVELINE.
- Adoção do Rotweiller Max: Na segunda-feira (07/02/2011), liguei para a Coordenadoria dizendo que
tinha conseguido uma pessoa para adotar o Rotweiller Max e que poderia buscá-lo no domingo
(13/02/2011). A adoção ficaria sob a minha responsabilidade. Neste dia, falei com a Celina que me disse
ter colocado uma “plaquinha” (papel) na jaula do Max e na sua ficha dizendo que ele já estava adotado e
que seria por mim. No mesmo dia, às 20:30h, a Carla Freire me ligou dizendo que o Max estava dando
muito trabalho a ela, que ele brigava muito com os outros cachorros e que seria muito bom que eu fosse
buscá-lo no dia seguinte. Disse a ela que isso não seria possível, porque moro e trabalho no Rio de
Janeiro e que só teria tempo mesmo para buscá-lo no domingo, mas que era para ela não se preocupar
que a adoção estava certa. Na quarta-feira, ela me ligou dizendo a mesma coisa e dizendo que tinha
muita gente aparecendo interessado em adotá-lo. Reafirmei o que disse na segunda-feira. Na sexta-feira,
liguei para o abrigo para confirmar a adoção e dizer que eu estava indo mesmo no domingo, inclusive
que ficaria o dia inteiro como voluntária. No sábado, a Carla Freire me ligou e disse que tinha uma
família querendo adotá-lo e que já estava decido que ela não teria mais como esperar e que a família
tinha ficado com o Max. Perguntei porque, já que eu estava indo no dia seguinte, e ela me disse que foi
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feita uma votação e que todos que estavam lá na coordenadoria votaram que era melhor fazer essa
adoção para a tal família. Só que liguei para a Celina e a mesma me disse que se colocou contra e que
achava certo manter a palavra para a minha adoção. Disse isso à Carla Freire e a mesma me disse que a
Celina não mandava nada na Coordenadoria e que a adoção já estava feita.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2011,
Alessandra Aurora Wanek
LINKS COM FOTOS E VIDEOS DE DENUNCIAS
PITBULL ABANDONADO EM UMA RESIDENCIA DE NOVA FRIBURGO
http://www.youtube.com/watch?v=hTheByIvhZs
CADELA MORTA POR ENVENENAMENTO NA COORDENADORIA DO BEM ESTAR
ANIIMAL DE NOVA FRIBURGO
http://www.youtube.com/watch?v=HC1uZ7CiWd4
Alessandra Fabro
(21) 2245-6105/9835-8822
Projeto Pêlo Próximo
"Solidariedade em 4 patas"
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