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EM DEFESA DOS ANIMAIS!!!
Falar sobre os direitos dos animais ainda pode
soar frívolo a certos ouvidos.
É o que relata a reportagem
do Le Monde DiplomatiqueBrasil, de agosto de 2006.
Segundo o artigo, para muitos, defender os animais trata-se de mera futilidade
num mundo em que muitas
crianças passam fome.O professor de Direito na Universidade de Rutgers (Nova Jersey), o norte-americano Gary
Francione, sugere que o
massacre dos animais é também um ato do ser humano
contra si próprio, pois vivem mergulhados em
situações sociais que os
cegam. “Enxergar nas outras

espécies seres que sentem e
sofrem é um enorme passo
para nos libertamos das brutalidades que cometemos entre
nós mesmos”-diz. Francione
discorre que os animais são
tratados como mera
mercadoria num mundo onde o sucesso está associado à
posse de bens. Por isso a crueldade para com os animais é
indiferente.
“Enxergar nas outras
espécies seres que
sentem e sofrem é um
enorme passo para nos
libertamos das
brutalidades que
cometemos entre nós
mesmos”.

SALVANDO VIDAS
O Aubrigo se dedica
integralmente a reabilitar animais que foram
deixados em situações
desumanas. Esses
animais são cruelmente
maltratados e muitos
acabam morrendo pelas
ruas.
Conscientizar
as pessoas é o melhor
meio de evitar isso.
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Silvia na sede do AUBRIGO

Editorial

Xu

gostaria

de

agradece r a todos que
contribuíram com o sucesso do
nosso primeiro jornalzinho da
Ong ʺAubrigo Franslázaroʺ.
Recebemos muitos elogios e o
mais importante, ajuda de
pessoas que através do jornal se
identificaram com a nossa
causa. E para a nossa felicidade,
o Pézinho, nosso cachorrinho
que saiu na primeira edição, foi
adotado.
Não poderia, também, de deixar
de agradecer a atitude de
respeito à vida do nosso
Governador José Serra, ao
assinar o fim da eutanásia no
CCZ em São Paulo, projeto que
foi elaborado pelo Deputado
Feliciano.
Um grande abraço,

O TICO, agora reabilitado, ainda espera ser adotado!!! Ele é muito mansinho e carinhoso!
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APOIADORES:
Oi, eu sou o

DADO, quer me
adotar?

Eu sou o Dado. Acho
que me deram este nome
por eu ser branco e
preto. Estou no canil desde
filhotinho. Hoje estou com
dois anos e ainda tenho
esperança de que alguém se
apaixone por mim, pois, sou
muito bonzinho, carinhoso
e, modéstia a parte, sou
bem bonito .O meu amigo
Pézinho conseguiu ser
adotado e, espero ter a
mesma sorte que ele. Tenho
certeza de que poderei levar
muita alegria para o lar Chá Beneficente
que me adotar.
Agradecemos
Uma grande lambida no
coração.

Dado

a
presença e contribuições
de todos no Chá Beneficente em prol do AUBRIGO.O
evento aconteceu dia 07/05
na casa de nossa amiga e
colaboradora Beth Crema.

"Que eu acalente a vontade de ser grande, mesmo sabendo que
minha parcela de contribuição no mundo é pequena!
E, acima de tudo...
Que eu lembre sempre que todos nós fazemos parte desta maravilhosa teia chamada Vida, criada por Alguém bem superior a todos
nós!
E que as grandes mudanças não ocorrem por grandes feitos de
alguns e, sim, nas pequenas parcelas cotidianas de todos nós!"
Chico Xavier

O QUE POSSO FAZER PARA AJUDAR A ONG?
Você pode nos ajudar doando produtos de limpeza, vassoura, rodo, pano
de chão, vasilhas para água e comida, cimento, toalha de banho, lençol
e cobertores usados e ração.
Edição e produção artística:

Simone Tavolaro Luisada

O AUBRIGO
agradece a contribuição:

Yzzia ( Moema SP)
Camilla Perrotta (Moema SP)
Glamur (Alphaville)
Dyva's (Alphaville)
Lumila (Alphaville)
Love Love (Alphaville)
The Movies (Alphaville)
Flor de Lis (Alphaville)

Você também pode
ajudar tornando-se
um sóciocontribuinte,
através de uma
contribuição
mensal, de qualquer
valor. Acesse o site
e saiba como. Ou,
entre em contato
conosco.

Contato:

Silvia Righetto
Cel: 8263-2389
E-mail: sghesi@yahoo.com.br

www.aubrigo.org.br

