EDITORIAL
Queridos
amigas,

amigos

e

é com muita alegria
que estamos de volta
com o “Jornal do
Aubrigo”. Durante esse
intervalo o nosso trabalho não parou, pelo
contrário, estamos cada
vez mais empenhados
em trabalhar em prol
dos animais. Temos
muitas novidades, como
a abertura do nosso
Ateliê, localizado no
Centro Histórico de
Santana de Parnaíba e
a Campanha da vacina
V8 para os cachorros
do Aubrigo. Isso graças
à generosidade da Vila
dos Cães, especialmente
à sua proprietária,
Cristina.
Também continuamos
lutando junto à Prefeitura de Santana de
Parnaíba para a
construção da sala
cirúrgica para a castração dos animais do
Município. O Rotary da
cidade também se
interessou pelo projeto
e se propôs a nos
ajudar junto a prefeitura também.
Agradeço a todos pela
colaboração, desejando
muita luz e saúde.
Silvia Righetto
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dos que a conhecem me falam que ela
sente muito amor por mim, e obviamente é recíproco!! Sinto como se
minha vida mudasse da água pro
“Meu sonho sempre foi
vinho, pois agora tenho alguém que
ter um cachorro. Estava lendo
de certa forma me incentiva e me
um fórum que gosto bastante e
alegra todos os dias quando chego em
acabei me deparando com a Pit
casa! Me alegro mais ainda vendo-a
na seção de animais para adoção.
desse jeito, alegre, brincalhona...
Eu tive um bulldogue,
parece um bebê... rs...
que morreu há alguns anos e
Bom, acho que é isso. Essa é
sinto muita falta dele... Gosto
mais uma pit bull que põe abaixo todo
dessas raças ‘diferentes’ - bullesse mito que criaram a respeito da
dogue, pit bull, pug, bull terrier....
raça, assim como já fizeram com do- e, especificamente, acho o pit
bermanns e rottweilers, e que, mais
bull uma raça linda! Mesmo com
pra frente, vão fazer com outras ratoda essa ‘falação’ da mídia
ças, infelizmente.
detonando a imagem da raça,
Espero que esse preconceito
quis conhecer a Pit. Depois de
com os pit bulls e essa lavagem cereconhecê-la, decidi adotá-la,
bral que a mídia faz nas pessoas acabe
mesmo porque penso: Pra quê
algum dia, pois hoje é uma das raças
comprar um cachorro sendo
“ PIT” a cachorra Pitbull que foi que mais vemos nas ruas, abandonaque existem tantos esperando
abandonada e agora no colo de
das e maltratadas. Cada cachorro por um lar, não é mesmo? PrinMartha, sua nova dona.
assim como nós humanos - reage de
cipalmente cães adultos –são
forma diferente aos traumas... uns
mais difíceis de serem adotados,
morrem de medo e se recolhem,
já que todos querem pegar filhotinhos... Enfim.. Não sei o que essa
outros atacam - como forma de
pequena sofreu nas ruas, mas parece que tem trauma de muita
defesa, pois também têm medo.. No
coisa... Confesso que muita gente após saber que o cachorro que
final, a violência e maus-tratos contra
adotei era um pit bull, fez cara feia e ficou em pânico... rs.. Mas deesses animais contribui para esses
pois de conhecer essa doce criatura, se encantaram com o jeito dela,
perfis de ‘cães que atacam’.”
carinhoso, fofo, meigo, tudo de bom .
A Pit está se adaptando muito bem, aos pouquinhos foi perMartha Siqueira
dendo o medo das coisas - pois tudo é uma novidade para ela - e ela
vai onde eu vou... rs. É um chiclete branco ambulante... hehehe... To-

Eu Adotei !!! Depoimento...

Quer me adotar?

Olá,
Sou o Bartolomeu. Um
lindo boxer, abandonado,
precisando de um novo lar
e muito carinho. Sou
lindão, não? Prometo que
tomarei conta de minha
nova casa!!!
Aubeijos...

Para adoção...
Dara

Raposa
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Atelier do Aubrigo - Venha nos visitar!!!
Para angariar fundos para a
nossa entidade montamos um atelier/
brechó. Temos, roupas, calçados, brinquedos, artigos para casa e enfeites, novos e
seminovos, com ótimos preços. Também
ministramos aula de pintura em caixas de
madeira, telas e tecidos.
O Atelier está localizado na
Rua Coronel Raimundo, ao lado da Igreja
Atelier/brechó do Aubrigo
Matriz do Centro Histórico de Santana de
Parnaíba, em cima do Mariah Café.

Dica do Especialista
Traqueobronquite infecciosa canina : o que é isso?
Traqueobronquite infecciosa canina é caracterizada por uma infecção
respiratória e altamente contagiosa, por isso é conhecida como "tosse dos canis". A
doença ocorre em qualquer época do ano, porém no inverno com a temperatura
mais baixa e o ar mais seco, é mais frequente. Os sintomas são tosse curta e
repetida, como se o animal estivesse engasgado, podendo até provocar vômito. Na
forma mais grave, o animal fica deprimido, perde o apetite, tem febre e pode
apresentar secreção nos olhos e nariz. A tosse pode ser previnida através
da vacina e o tratamento feito por um médico veterinário.

PÁGINA

Chá Beneficente -Agradecimentos
Nós do Aubrigo agradecemos a
todas as pessoas que compareceram ao
Chá Beneficente para compartilharem
conosco a luta em defesa dos animais.
Também agradecemos às lojas que
contribuíram com doações para o sucesso
do nosso Chá. Obrigado, em especial, a
Sra. Marli que angariou as doações e a
Sra.Lili, que cedeu sua casa para o evento.
Lojas que contribuíram:casa
- Glamour
- Miss Dyvas
- Lepatiz
- Calçados Alaor
- Lumila
- Armazém da
Limpeza
- Bel
- Casa com Estilo
- Azul D’Aprussia
- Majo
- Dellian
- Push
- Abaeté sua casa

-

Ótica Vasconcelos
Can Can
Adriana Ambrosio
Adriana Carvalho
Gallery Antiqua
Cacau Show
Pet Center Marginal
Originale Acessórios
Sallone Bella Dona
Yes
B Beauty Loung

Doação de Ração
Agradecemos
imensamente a Pet
Center Marginal
pela doação de uma
tonelada de ração!
Também agradecemos
à empresa Tecdata
que mais uma vez
atendeu ao nosso
pedido, nos doando
275kgs de ração.
Obrigado aos
funcionários pela
contribuição e
também pelo
empenho de Sandra
Fantoni e Gisela .

APOIADORES:

Para adoção...

Consulte sempre um médico veterinário de sua confiança, seja um
proprietário responsável e dê muito amor e carinho ao seu animalzinho.

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

China

SOS - Salvem os Tubarões - Opinião
Alguns chineses acreditam
que a barbatana do tubarão seja um
alimento afrodisíaco... BESTEIRA que
não passa de pura crença popular!!!
Além de não possuir sabor algum, o
sabor do prato vem do tempeiro. É
considerado uma iguaria por lá, um
prato sofisticado e caro… Mas antes
que lhe bata a curiosidade de saborear
um prato desses, deixe-me contar a

verdadeira história , sobre a crueldade
em que esses animais são submetidos
antes de serem mortos: Os tubarões
sao capturados por grandes navios e,
vivos, têm as nadadeiras (barbatanas)
amputadas. Em seguida são jogados
aos mar para morrerem. Sem as
nadadeiras eles não conseguem respirar,
já que necessitam delas para que o
mecanismo respiratório aconteça. E,

sem poderem nadar, afundam e morrem afogados.
Esse tipo de pesca é proibida em muitos paises,
porém a China continua a adotar uma postura
totalmente cruel em relacão à captura, tratamento
e abate de muitos animais. Diga-se a captura de
ursos negros para a extração de sua bílis. Diga
não a isso!!! Expresse a sua opinião. Escreva para
nós!!!

Simone Tavolaro Luisada

Veterinário
Dr. José A. Morais

3621-4786
Contato: Silvia Righetto

Produção artística:

Simone Tavolaro Luisada
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www.aubrigo.org.br
sghesi@ yahoo.com.br

"Não podemos ver a beleza essencial de um animal enjaulado, apenas a sombra de sua beleza perdida." Julia Allen Field)

