EDITORIAL
Queridos amigos,
Nossa luta
continua em prol dos
animais. Na próxima
semana, dias 07 e 08
de abril, estaremos
realizando o Brechó do
Aubrigo no residencial
12 , das 7h30 às
18h00. Não deixem de
vir. A presença de
vocês é muito
importante.
O inverno se
aproxima... Por isso,
precisamos de doações
de cobertores velhos,
forração ou pedaços de
carpete para aquecer
os nossos cães.
Também estamos
aceitando doações de
sacos de cimento para
a reforma dos pisos
dos canis.
Necessitamos
muito da ajuda de
voluntários com o
objetivo de arrecadar
ração para a entidade.
Todo mês precisamos
de cerca de 1,5
tonelada de ração para
alimentar nossos
amigos.
Agradecemos
o apoio de todos,
desejando desde já
uma Feliz Páscoa!

Feliz Páscoa !!!

I N F O R M A T I V O

Quer me adotar?
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Eu adotei! Depoimento...
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Acredite: A cachorrinha ao
lado, agora chamada de Lika, teve um
começo de vida muito triste... Foi
abandonada com pouquíssimos dias de
vida, amarrada num poste, sem poder
se alimentar, ficando completamente
desnutrida e com a ameaça de perder a visão em um dos
olhos!

LUA
Olá, eu sou a
Lua! Uma
cachorrinha de
porte médio,
muito calma e
que adora
companhia. Fui
encontrada
abandonada, na
madrugada,
pela minha
protetora.
Estou à
procura de um
lar. Tenho
certeza que
posso ser a
companheira
ideal pra
você!!!

“Eu e meu marido, Cadu, somos loucos por cachorros e quando mudamos para Alphaville
decidimos adotar um. Conhecemos o trabalho do Aubrigo no evento do Dia das Crianças do
residencial. Em seguida, visitamos o site e vimos as fotos de uma cachorrinha branquinha,
barriga rosa toda pintada, rostinho desenhado e o nariz com aquela manchinha... e nos
apaixonamos.
Entramos em contato com o Aubrigo e soubemos que a cachorrinha estava sendo tratada na casa
de uma voluntária, se recuperando após um mês de internação na clínica. Fomos conhecê-la e,
posso lembrar como se fosse hoje, ela correu pro meu colo!!! Tive certeza que era ela! Então,
meu marido me fez uma surpresa e a levou para casa sem que eu soubesse!
Meiga, carinhosa, obediente, ainda muito medrosa nos primeiros dias, linda, cheia de charme e
graça, fizemos logo uma música pra ela: ‘E lá vem a Lika, linda e cheirosa, ela é dengosa e
muito carinhosa, tem a barriga rosa e é também gulosa, etc.’
Hoje, eu, meu marido e a Lika moramos fora do Brasil. Ela obedece alguns comandos em inglês,
tem identificação internacional, A-DO-RA brincar na neve, correr livremente no jardim e se enfiar
de vez em quando no lago... por onde passa chama a atencão ... a Lika é daquelas cachorras
que se deixam mimar e tem cara de menina!!!! Difícil não se encantar por ela!
Somos muito felizes por ter a Lika em
nossas vidas!!!!
Obrigada Aubrigo pela oportunidade de
conhecermos o prazer da adoção e
de fazer o bem!”
Gláucia, Cadu e Lika
Hoje, a Lika, vivendo com seus donos nos
EUA. Um doce, não?!

Ajude o Aubrigo adquirindo nossos produtos

Um grande abraço

Silvia Righetto

Contato:
Silvia Righetto
www.aubrigo.org.br
sghesi@ yahoo.com.br

Estampamos camisetas em Patchwork e outras
técnicas com temas de cães e gatos para adultos e
crianças. Cada camiseta sai por R$28,00, mais
despesa com sedex. Se você quiser adquirí-las e
ver mais modelos, envie um email para o Aubrigo,
com tamanho e o desenho que desejar que enviamos
para você.
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Bazar no Fran’s Café
casa O Aubrigo Franslázaro agradece a
todos
que
compareceram
em
seu
Bazar
Beneficente, realizado no Fran’s Café,
unidade
Alpha
Conde.
A
proprietária Ana Gabriela e sua
equipe receberam a instituição
com muito carinho, contribuindo
para o sucesso do evento.

Para adoção...
Estão para adoção no Aubrigo
lindos filhotes, incluindo
um mestiço de poodle,já
vacinados e vermifugados!

Dica do Especialista-

CHOCOLATE: UM PERIGO PARA OS CÃES

Tico - 5 anos

"O mundo não
está
ameaçado
pelas
pessoas más,
mas sim por
aquelas que
permitem a
maldade".
Albert
Einstein -

APOIADORES:

Páscoa está chegando, prateleiras repletas de ovos de chocolates, uma delícia irresistível. Por ser altamente palatável, o
chocolate é muito atraente também para os cães. Disponível em grande quantidade nesta época do ano devido às comemorações da
Páscoa, o alimento possui ingredientes que são metabolizados de forma diferente no organismo dos animais e de nós humanos. O
chocolate é constituído de vários componentes como carboidratos, lipídios e metilxantinas, que são teobromina e cafeína. Estas últimas
substâncias são as maiores causadoras de intoxicação nos cães, pois esses componentes são absorvidos em boa parte no trato digestivo
do animal e são distribuídos via corrente sanguínea para diferentes partes do organismo, como o coração e o sistema nervoso central.
Em grandes quantidades no organismo do animal essas substâncias vão causar ainda hipertensão moderada, diminuição ou aumento dos
batimentos cardíacos, arritmias, tremores, aceleração do ritmo respiratório, ofegância, aumento da temperatura corporal e incontinência
urinária. Outros sinais clínicos de que o animal está em um quadro de intoxicação são as ocorrências de vômitos, diarréia, polidipsia,
quando o cão bebe água em grande quantidade, ou poliúria, quando o animal urina além do normal. Hemorragias intestinais também
podem ocorrer em alguns casos, normalmente entre 12 e 24 horas após a ingestão do alimento. Todos esses sintomas agravados podem
levar o animal ao coma e em alguns casos até à morte. Infelizmente não existe antídoto para a intoxicação com essas substâncias e o
tratamento deve ser feito para minimizar os sintomas. Trata-se de uma emergência e a intervenção do veterinário é necessária. Na
maioria dos casos, é recomendada a internação do animal para que ele possa ter o acompanhamento médico necessário. Por isso, a
melhor recomendação é evitar que os animais tenham acesso a esse alimento e, em caso de ingestão acidental, observar o
comportamento do animal e procurar um médico veterinário.

Veterinário
Dr. José A. Morais

3621-4786

Veterinária Dra. Melissa Rossi Colombini - Clinica Ateliê Animal
R.Nilza Medeiros Martins, 181 Jd.Colombo - Morumbi
tel: 011 3773-9521

Para adoção...

Cão resgatado três semanas após Tsunami - Clipping
Em 1°de abril, O
Estadão digital exibiu a
matéria sobre um cão,
resgatado naquele mesmo
dia, após ter ficado num
telhado de uma casa que
havia sido levada para o
mar após o Tsunami,
exatamente três semanas
depois da catástrofe. O
cão havia sido visto por
helicópteros que
sobrevoavam o local.
Apenas o telhado era visto

na
superfície.A
equipe de
resgate
procurou por
possíveis
vítimas que
pudessem estar
no local mas
ninguém foi
encontrado.

Alpha - 4 anos
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