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Comércio ilegal de cães e gatos na praça Dr. Agostinho
Bettarello, defronte à Cobasi-Jaguaré, e ruas do entorno
Fotos:
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Relatos / denúncias
De: izolina ribeiro <izolina.ribeiro@yahoo.com.br>
Assunto: Praça Agostinho Betarello/COBASI LAPA - Várias denuncias

Mais uma vez encaminho denuncias relacionadas à Praça Agostinho Betarello,
famoso ponto de venda ilegal de filhotes em nossa cidade. Sabemos que tanto
o CCZ/SP como a subprefeitura da Lapa vem tentando impedir que os
criadores prossigam com o comércio ilegal na região, porém mais uma vez
estamos pedindo que se faça mais do que tentar acabar, que se tomem
medidas mais efetivas para que se acabe de uma vez por todas com aquele
horror.
No anexo que estou enviando reuni diversas denuncias e vejam que as
denuncias são muito parecidas.
Como a praça se tornou alvo fácil da fiscalização os criadores agora voltaram a
vender os filhotes em porta malas ou ficam andando com eles no colo pelas
ruas e calçadas.
Isso além de configurar venda ilegal também se enquadra em crime de maus
trato.
Urgente que se tome providências novamente contra os vendedores
ilegais. Aguardo um retorno sobre quais providencias serão tomadas.
De: Rô Guimarães <andromeda.works@hotmail.com>
Enviadas: Terça-feira, 13 de Setembro de 2011 13:56
Assunto: Vendedores de vidas inocentes na Cobasi-Lapa.

Há exatamente dois sábados atrás em uma visita a loja Cobasi Lapa,
pude observar um casal e mais algumas crianças oferecendo filhotes
de raça definida, cujo interesse era venda.
Me pergunto incessantemente: se é proibido vender animais
sem estar legalmente cadastrado, por que permitem este
crime? E por que ninguém da Cobasi se coloca contra?
Infelizmente neste dia, ñ estava com máquina fotográfica, desceria
do carro e tiraria várias fotos, mesmo que me ameaçassem, caso já
ocorrido no mesmo local.
Fica aqui mais uma dúvida e indignação por nossas leis não
serem cumpridas e também não serem monitoradas
devidamente.
Rosane.
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De: rosely espana <respana12@hotmail.com>
Enviadas: Domingo, 21 de Agosto de 2011 14:37
Assunto: VENDA DE ANIMAIS COBASI VILLA LOBOS

BOA TARDE,
ACABEI DE PASSAR PELO LOCAL E PRESENCIEI O CARRO DA SUB-PREFEITURA
NO LOCAL, E UM PESSOAL VENDENDO NA RUA AO LADO,
FUI AO WALMART POR MEIA HORA E QUANDO VOLTEI AO LOCAL, O CARRO JA
HAVIA IDO EMBORA E ESSE PESSOAL ESTAVA SE INSTALANDO EM FRENTE A
COBASI, ERAM DUAS HORAS
DA TARDE. JESUS NÃO AGUENTO MAIS. A QUEM RECORRER. ???????
SE PUDER TOMAR ALGUMA PROVIDENCIA E SEI QUE TOMARÁ, TODOS
FICAREMOS AGRADECIDOS.
ROSELY

VENDA DE ANIMAIS EM CAIXAS DE PAPELÃO- COBASI VILLA LOBOS
Sun, 12 Jun 2011 14:35:59 -0300

rosely espana <respana12@hotmail.com>
Prezado Sr. Vereador,
Hoje domingo dia dos namorados e uma data bastante
oportuna para se vender filhotes em frente a Cobasi,
naquela mesma praça
onde a fiscalização facilitou esses ambulantes de vidas
(cães na sua maioria) a ficarem praticamente o dia todo
dentro de caixas
de papelão. Sabe Sr. Vereador nós protetoras somos
verdadeiras heroínas, pois não cansamos de proteger,
amparar, cuidar, fiscalizar, e carrega-los dentro dos
nossos carros pra cima e pra baixo no sentido de que eles
sejam castrados, vermífugados, vacinados e assim os
animais estejam em condições de serem doados. E também
somos criteriosas para que eles possam ter um lar, que não
é de luxo, mas que tenha um local limpinho com água,
comida, um espaço de acordo com seu tamanho e carinho.
(...)

Tudo isso pra dizer que, tanto esforço para
diminuir o abandno e consequentemente os maus
tratos , para assistirmos de camarote tanto a
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venda nessa praças como nos pets dentro dos
shopping centers.
Há muito que peço atuação mais efetiva, ou seja,
não resolve e não resolveu o CCZ apreender os
filhotes dessa praça em questão, se os "criadores"
não forem fiscalizados e multados. Temos
conhecimento de que uma boa parte dessa gente cria
esses animais em garagens dentro de gaiolas, então
eu pergunto alguém da fiscalização ja esteve em
algum desses lugares para que as devidas
providencias sejam tomadas?
A diretoria do CCZ não comparece aos mutirões, pois aí
sentiriam na pele o quantoné deficiente o que se está
realizando, eu ja estive no CCZ e disse a eles que essa
questão do abandono atingirá sua eficácia fazendo o mesmo
que os agentes da dengue, batendo de porta em porta, do
contrário o poder público continuará ajudando e não
resolvendo e nós protetores continuaremos auxiliando os
animais por amor e a certeza de que eles nasceram e
merecem não um abrigo como tantos horrorosos existentes
por aí, mas merecem um local digno, como ja foi citado.
Eu espero que com esse meu apelo e desabafo possamos
contar com um pouco mais de ações efetivas na solução
dessa questão.
um abraço a todos
Rosely España

De: elvio lopes <elvio.lops@ibest.com.br>
Para: izolina ribeiro <izolina.ribeiro@yahoo.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 8 de Junho de 2011 14:20
Assunto: Vamos começar tudo de novo ?

Boa tarde
E ai tudo bem com voce?
Vamos ao que interessa, é o segundo final de
semana que passando pela Cobasi noto que está
começando novamente o comércio de animais, e já
faz algum tempo que não há policiamento no local.
Vou começar a enviar e-mails para as sub da Lapa e
de Pinheiros.
Um grande abraço.
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Elvio / Ines.

De: rosely espana <respana12@hotmail.com>
Para: izolina.ribeiro@yahoo.com.br
Enviadas: Sábado, 7 de Maio de 2011 14:13
Assunto: ATENÇÃO IZOLINA VENDA DE ANIMAIS COBASI

BOA TARDE,
ACABEI DE CHERGAR DA COBASI SAINDO PELO PORTÃO ONDE FICAM
OS ANIMAIS PARA SEREM ADESTRADOS, E PRESENCIEI UMA CIDADÃ
ACABANDO DE ESTACIONAR SE PALIO COLOCANDO UMA GAIOLA
COBERTA COM UM PANINHO BRANCO, E O CACHORRINHO BRANQUINHO
EM CIMA, MUITO INSEGURO, POR NÃO ENTENDER O QUE ESTAVA
ACONTECENDO.
(...)
UM BEIJO
RO
MENSAGEM ABAIXO ENVIADA, EM MARÇO DE 2011, PELA SRA. IZOLINA RIBEIRO
PARA A SUBPREFEITURA DA LAPA E PARA O CCZ

Para: izolina ribeiro <izolina.ribeiro@yahoo.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 7 de Março de 2011 11:26
Assunto: Praça Agostinho Bettarello/domingo 06/03/2011

Foi constatada novamente a presença dos vendedores ontem domingo na
praça Agostinho Bettarello.
A situação dos filhotes atualmente é muito pior do que quando começaram
as ações de fiscalização nesta praça, pois agora eles ficam com os bichinhos
no colo, em sacolas ou nas caixas de papelão, em evidente flagrante de maus
tratos.
Novamente voltamos a insistir que sem uma ações efetivas e constantes os
vendedores continuarão com este jogo de gato e rato. Estamos cansados de
saber que quando as autoridades se retiram do local ou não comparecem os
vendedores se instalam.
É necessário que se tome atitudes definitivas naquele local. Já sugerimos a
instalação de um posto móvel da PM como existe ali bem perto na frente do
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Parque Villalobos. Isso ou alguma outra atitude que acabe definitivamente
com esse comércio ilegal, tais como mudanças estruturais na praça
precisarão ser tomadas rapidamente ou corre se o risco de se perder todo o
trabalho que tem sido feito ao longo deste meses. Ficamos no aguardo de
notícias.

(...)

______________________________________________________________________

_DENUNCIA No TWITTER

/ setembro de 2011

ritaprado Rita Prado
@izolinaribeiro @queridocachorro pelo Lima q
disse q. iria enviar uma viatura. Gente o que
mais fazer pls? td finde eh a mesma
10 Sep Favorite Retweet Reply

ritaprado Rita Prado
@izolinaribeiro @queridocachorro disse ja ter
ligado para a guarda metropolitana. Pedi o fone e
liguei de novo, fui atendida
10 Sep

ritaprado Rita Prado
@izolinaribeiro @queridocachorro de novo hj
vi gente vendendo dogs na frente do cobasi villa
lobos. procurei o ger. Silvio

