Número 5

Informativo Bimestral do Aubrigo Franslázaro

Dezembro 2008

I Feira de Adoção no AlphaShopping
Editorial

Quer se tornar um

Queridos amigos,

contribuinte com a
causa do Aubrigo?
Envie um email p/:

Falar
que
estou feliz é pouco
com tantas coisas boas
acontecendo: o dia
Mundial do Animal
comemorado no Cel
Lep Alphaville; o
Mackenzie Voluntário;
o Bazar no salão de
festa do residencial 10;
o Chá Beneficente no
residencial 6; a feira de
adoção
no
Alpha
Shopping. Tudo feito
com tanto carinho em
prol do Aubrigo, mostrando o quanto as
pessoas estão se preocupando com os animais. No entanto, ainda precisamos batalhar
muito sobre a Posse
Responsável e a necessidade da Castração.
Gostaria de
agradecer,
especialmente, nossa amiga
Anely Tomaino, que
há seis anos dá uma
grande
contribuição
para o Aubrigo, além
da sua valiosa amizade!
Desejo a todos um
Feliz Natal e
muitos Aubeijos!!!
Silvia Righetto

sghesi@yahoo.com.br ,

que lhe enviaremos
um boleto. Você
também pode ajudar doando produtos de limpeza,
ração e material de
construção para a
manutenção dos
canis.
__________________

O AlphaShopping, gentilmente cedeu ao Aubrigo espaço em seu estacionamento para a Feira de Adoção da Entidade. A feira acontecerá
todos os sábados, com entrada pela Alameda Rio Negro.
________________________________________________________

"Só existem dois
dias do ano em que
não podemos fazer
nada. O ontem e o
amanhã."
Mahatma Ghandi

O AUBRIGO agradece a todos os
que participaram do Chá Beneficente e do Bazar nos residenciais 6 e 10
e que contribuíram com a nossa
causa. Com o envolvimento de todos
pudemos arrecadar fundos para ajudar a manter os nossos animais! Um
beijo especial à nossa apoiadora
Elza!!!

Da esq. p/a dir: Beth, Silvia e Elza no Chá do Residencial 6

Eu sou a Chanel, quer me adotar?
Meu nome é Chanel, tenho 1 ano e meio, sou
mansinha e gosto muito de brincar. Sou bem
bonita, não sou?
Eu pedi para o Papai Noel me arranjar um lar de
presente de Natal e, estou com muita esperança
de ganhar!
Quem sabe eu possa ser um presente especial
neste Natal!!!

___________________________________________________________________________________________________________________

DIA MUNDIAL DO ANIMAL NO CEL LEP

APOIADORES:

O Cel Lep de Alphaville, no dia
Mundial do Animal, desenvolveu um trabalho
com seus alunos sobre os animais, além de realizarem uma gincana para arrecadar produtos de
limpeza e ração para o Aubrigo. A entidade
levou a Dra. Brena, da Vila dos Cães, para apresentar uma Palestra sobre Posse Responsável.
Alguns filhotes puderam interagir com os alunos, que adoraram a oportunidade. Obrigada
Cel Lep pela iniciativa. Com educação é que
conseguiremos o respeito que todos os animais
merecem.

Grande doação do
Mackenzie Voluntário

O Mackenzie Voluntário foi um sucesso!!! A
foto fala por si!!! Pais e crianças dessa grande
escola mostraram a importância do trabalho
social e do voluntariado. O Aubrigo gostaria de
agradecer a todos e ao Reverendo pela linda
oração que fez à nossa entidade !!!

“E Deus disse: o que quer que tenha feito a qualquer um de seus
irmãos, ainda que o mais pequenino, terá feito a mim”.
(Matheus, 25:40)
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