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Editorial

PET CENTER MARGINAL APÓIA O
AUBRIGO!

Novo ano, novas esperanças!!! Nós do Aubrigo
continuamos fortemente
com o nosso trabalho,
através de nossas feiras
de adoção, chás beneficentes e bazares. A
novidade de 2009 é que
agora também contamos
com o nosso brechó.
Fechamos o ano de
2008 com 62 adoções.
No entanto, tivemos
uma entrada de 38
animais, abandonados
na porta de nosso canil.
Infelizmente isso acontece: pessoas se desfazem de seu cachorro
como se fosse qualquer
tipo de mercadoria. Por
isso promovemos palestras sobre posse responsável a fim de que haja
uma conscientização da
população e que este
abandono não aconteça
mais.
Para 2009 nosso maior
objetivo é conseguir
junto à Prefeitura de
Santana de Parnaíba a
castração dos animais
da comunidade.
Quero agradecer nesta
edição a uma amiga
muito querida, Beth
Crema, uma apaixonada
pelos animais, que vem
prestando uma ajuda
incondicional à nossa
organização há muito
tempo!!!
Boa Leitura!

Muito lambeijos
Silvia Righetto

Espaço concedido pela Pet Center Alphaville
especialmente para o Aubrigo, para a feira de
adoção. Estaremos todas as sextas-feiras com
lindos cachorrinhos esperando a sua visita!
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CACHORRINHA RESGATADA PELO AUBRIGO É
SALVA E GANHA NOVO LAR
Anny, a cachorrinha ao lado, foi
encontrada jogada na
calçada com as duas
patas dianteiras quebradas. Depois de duas
cirurgias e um mês de
internação, ela ficou
totalmente recuperada
e ganhou um lar. Na
foto, à direita, Anny no
colo da sua nova dona,
Vera. O Aubrigo agredece a todos que contribuíram para que mais uma
vida fosse salva.

PROJETO DE CASTRAÇÃO EM PARCERIA COM A PREFEITURA

O

Aubrigo esteve em
reunião com o presidente da Câmara,
Sr.Régis Salles, para
propor um projeto de
castração em parceria
com a prefeitura.O
assunto foi discutido
em duas reuniões e
muito bem recebido
por toda a equipe.
Temos certeza de que
esta nova administração se empenhará
muito quanto à defesa
dos animais e à saúde
pública.

O presidente Régis Salles com a equipe do Aubrigo

“A VIDA É VALOR ABSOLUTO. NÃO EXISTE VIDA MENOR OU MAIOR, INFERIOR OU SUPERIOR. ENGANAM-SE
QUEM MATA OU SUBJUGA UM ANIMAL POR JULGÁ-LO UM SER INFERIOR. DIANTE DA CONSCIÊNCIA QUE ABRIGA A ESSÊNCIA DA VIDA, O CRIME É O MESMO.”
(Olympia Salete )

SANOL DOA PRODUTOS DE LIMPEZA E
HIGIENE PARA O AUBRIGO

Eu sou a Yasmim, quer me adotar?

A empresa Sanol, uma empresa preocupada e consciente do seu papel social, doou
muitos produtos de limpeza e higiene para a
nossa Instituição. A empresa contribui com a
nossa causa e é um exemplo de responsabilidade social. O Aubrigo agradece imensamente
o apoio!!!

Meu nome é Yasmin, moro no Aubrigo há três
anos. Cheguei lá bem pequena, ainda filhote.
Recebi muito carinho e hoje sou muito ativa,
gosto de correr e brincar, principalmente com
crianças!!! Tenho um pêlo bem fofinho, embora nessa foto esteja tosada.Sou muito carinhosa e posso ser um cão ideal para você!

Brechó do Aubrigo no Residencial 10

Doação de produtos da SANOL

APOIADORES:

CÃO SALVA BEBÊ
Em matéria publicada pelo jornal METRO, de
02/12/08, um cachorro
salvou um bebê recémnascido que havia sido
abandonado num lixo no
Guarujá, no litoral paulista.
O cão, rodeando a lixeira,
chamou a atenção de uma
moradora. O bebê foi encaminhado para o hospital e
passava bem, apesar das
condições a que foi submetido.

O primeiro Brechó do ano em prol do Aubrigo foi um sucesso!!!
Aconteceu no salão de festa do residencial 10, nos dias 10 e 11 de
fevereiro. O Aubrigo agradece este Condomínio pelo trabalho social que
realiza, um exemplo de solidariedade. Nossas colaboradoras Maria
Francisca e Bete, assim como todas as que participaram desse evento
merecem nossos mais sinceros agradecimentos.

Quer se tornar um contribuinte com a causa do Aubrigo?
Envie um email p/: 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. Ou, adquirindo um lindo conjunto de cozinha,
na foto ao lado. Você faz uma boa ação e ainda presenteia
com uma linda lembrança!
Produção artística:
Simone Tavolaro Luisada
Veterinário
Dr. José A. Morais

3621-4786

Conjunto de avental e pano de prato

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

