EDITORIAL
Queridos amigos e
amigas,
Chegamos a
mais um Natal em que
comemoramos o
nascimento do Menino
Jesus. Reunimos a família,
os amigos e agradecemos
tudo de bom que
tivemos e também tudo
o que não foi bom mas
que nos serviu de
crescimento espiritual.
Em meio às dificuldades
não podemos esquecer de
todos os animais que no
decorrer do ano
ajudaram o homem a
salvar pessoas nas
grandes tragédias,
encontrando-as soterradas
e as salvando, os cães
guia e os que ajudam na
Pet Terapia. Por isso
devemos ajudar aqueles
que foram abandonados
pelo homem a sua
própria sorte, não
esquecendo que eles
também sofrem, tanto
quanto nós. Vamos lutar
pela posse responsável,
pela castração, pelo
respeito ao nosso
planeta.
Nós do Aubrigo queremos
agradecer a todos que
nos ajudaram este ano,
desejando um Feliz Natal
e Um Ano Novo
cheio de Luz com
muita saúde,
amor, paz e
grandes
realizações.
Um grande
AUbraço
Silvia Righetto
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Quer me adotar?

BOOMER

Olá, eu sou o Boomer!
Faz três anos que estou
a espera de uma
família. Sou
extremamente carinhoso
e tenho um pêlo muito
fofinho. Tenho certeza
de que serei um ótimo
companheiro e darei
muita alegria a quem
me acolher. Talvez você
possa ser o meu Papai
Noel me presenteando
com um lindo lar.
Tô te esperando!
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Eu adotei! Depoimento...

Já havia algum tempo que eu vinha pensando em adotar
mais uma cachorrinha, pois a Maggie, minha primeira cachorrinha
adotada diretamente das ruas, andava muito quietinha. Ela só ficava
feliz quando, em seus passeios diários, encontrava algum amigo ou
amiga canino(a) para brincar. Ocorre que, mesmo sabendo disso, toda
vez que o assunto “adotar mais uma” me passava pela cabeça, duas
perguntas sempre o acompanhavam: será que vai ser fácil ter duas
Priscilla e Magali
cachorras? Como eu vou dar conta?
Eis que um dia eu fui com a Maggie e com meu marido, Guga, ao Pet Center
Marginal. Lá estava tendo uma feira de adoção. Aproximamo-nos e vimos uma cachorrinha, cor
de mel, com aquele olharzinho de cortar o coração de qualquer um. A moça da feira a tirou da
gaiolinha e a colocou no meu colo. A essa altura, já parecia impossível ir embora sem levá-la
conosco. Mesmo assim, resolvemos pensar um pouco mais. Entramos na loja e começamos a fazer
as compras. Estávamos loucos por ela! Que bacana, teríamos mais uma cachorrinha! Porém, com
muito medo de assumir a responsabilidade por mais uma vida. Até que… Decidimos! Vamos
levá-la! Já conversando com a responsável pela adoção, lembro-me até hoje o que ela nos disse:
“Se algo der errado, pode me devolvê-la”. Lembro-me também da minha resposta: “Se eu adotála, não há nada que fará com que eu a devolva”. Estava certa daquilo.
Era dia das mães e eu ficara tão feliz. Fui até a casa da minha mãe para apresentar
a todos a mais nova integrante da família. Incrível! Em poucos minutos estava tão ambientada
que parecia morar ali há anos. Olhando seu jeitinho esperto, brincalhão e, principalmente
comilão, não tivemos dúvida, seu nome só poderia ser Magali. Incrível também foi ver como a
Maggie renovou suas energias com a chegada de Magali. As duas se tornaram inseparáveis.
Brincam, correm, comem e dormem juntas. Além disso, agora sei que quando me atrasar um
pouco para chegar em casa, por conta do trabalho, por exemplo, as duas estarão juntas, uma
fazendo companhia para a outra. Pra finalizar, posso dizer que quando olho para elas, penso que
ter trazido a Magali para a nossa família foi a melhor coisa que fiz. É a responsabilidade mais
doce do mundo!

Priscilla

Leishmaniose -

Para adoção...

Matar o cão não é a solução

A Leishmaniose é uma doença infecciosa não contagiosa, ou seja,
não se transmite por contato. Embora não tenha cura parasitológica,
o cão tratado passa a carregar uma carga parasitológica que
funciona como imunidade e tem baixa capacidade de transmitir a
doença. Por isso, não se mata o cão para tratar a doença, isso seria
a mesma coisa que matar o ser humano para controlar a dengue.

SAMY

BRISA

Fonte: http://amigodobicho.wordpress.com/2009/12/18/
da-serie-a-leishmaniose-tem-tratamento/

Fique ligado nas informações!
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Eventos de fim de ano em prol do Aubrigo

PÁGINA

Audição em prol dos animais

Outubro – Bazar no residencial 10

casa O Aubrigo agradece os professores de música
Eliana e Geraldo e o pastor Luiz Gustavo que com muito
carinho promoveram a Audição de Piano na Igreja Batista de
Alphaville em prol dos animais. O evento aconteceu no dia 19
de novembro e a entrada foi 1kg de ração por pessoa. O total
arrecadado foi totalmente doado a nossa instituição.
Agradecemos o carinho e a atenção recebidos com
esperança de que chegará um dia em que não haverá mais
animais abandonados em nosso país.

Novembro – Brechó no salão de festa do residencial 12
Brechó no salão de festa do residencial 10
Chá em parceria com a S.AU.S no residencial 6
Dezembro – Bazar de produtos importados no residencial 1
Agradecemos o apoio dos residenciais, à equipe de voluntariado do residencial 12 e
à Laide e Anely, que cederam as suas residências para o Chá e Bazar. Contamos
com o apoio de outros residenciais para nossos eventos beneficentes.

Dica do Especialista - Nossos pets e os fogos de fim de ano

APOIADORES:

Fim de Ano está chegando, é época de festas e muitas comemorações: a família e os
amigos reunidos, mesa farta e muito alto-astral. Mas não podemos esquecer dos nossos
companheiros de quatro patas, pois junto com as comemorações há também a beleza dos
fogos de artifício, e junto com eles um barulho ensurdecedor.
Os cães e gatos ouvem bem melhor que os humanos, por isso, o barulho é um incômodo
para eles. Uma dica que pode ajudar a amenizar os sintomas é colocar seu pet em um
lugar seguro, onde ele não consiga fugir nem se machucar. Se possivel, coloque uma música
bem suave, isso servirá para distraí-lo.
Associe os barulhos a algo que seu pet goste muito, como por exemplo, antes de
tempestades ou fogos de artificio, dê um petisco, brinque com ele ou simplesmente leve-o
para passear, isso fará com que ele associe os barulhos com algo bom.
Não deixe seu cão ou gato amarrado na coleira. Muitos animais, quando presos, morrem
por enforcamento, no desespero de fugir dos fogos e rojões.
Homeopatia, florais e acupuntura podem diminuir o medo e a ansiedade do seu pet, mas
esses tratamentos devem ser feitos ao longo do ano.
Consulte sempre um veterinário de confiança e tenha um ótimo Natal e um Ano Novo
repleto de amor e felicidade!
Veterinária Dra. Melissa Rossi Colombini - Clinica Ateliê Animal
R.Nilza Medeiros Martins, 181 Jd.Colombo - Morumbi
tel: 011 3773-9521

Urso asiático mutilado e atacado por pitbulls - Opinião
No Paquistão, uma prática
ilegal, proibida pelo islamismo, ainda
está ocorrendo em províncias afastadas,
um tipo de esporte brutal em que
ursos são molestados. Os ursos asiáticos
têm garras e dentes extraídos e,
depois, levados a uma arena , presos a
um poste por uma corrente curta, são
atacados por dois pitbullls ferozes. Essa
prática surgiu como uma forma de que
ricos proprietários de terras pudessem

provar o valor e valentia de seus cães.
Os ursos, sem ter como se defender, a
não ser por sua força, são muito
machucados.

Convite da audição

“O Natal chegou. Com ele nossas
esperanças, nossos novos sonhos.
Que nossas esperanças estejam
sempre vivas e que nossos sonhos
tornem-se realidade.
E que neste Natal o amor, a fé e a
esperança estejam presentes em
cada um de nós.
Que a cada novo dia do ano que
está para começar estejamos
iluminados.
Feliz Natal para você e a todos os
seus familiares!”

Simone Tavolaro Luisada

3621-4786
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Silvia Righetto
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Simone Tavolaro Luisada

"Quando você abandona um cão porque já ‘não lhe serve’, seus filhos aprendem a lição e talvez façam o mesmo quando você ficar
velho. Pense nisso.”
Autor desconhecido

Veterinário
Dr. José A. Morais

Para adoção...

“Que tipo de gente é essa???”

Essa matéria feita pela WSPA, uma
organização em defesa dos animais, foi
exibida através de um vídeo do canal
Animal Planet e acessada através do site
MSN Brasil em novembro de 2010.
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