EDITORIAL
Meus queridos amigos
e amigas,
mais uma edição do
nosso jornalzinho, sinal
que nossa luta
continua...
Este ano tivemos o
prazer de conhecer a
Associação Girassol,
uma entidade
comandada pelas irmãs
Alzira e Cida,
pessoas do bem, que
trabalham com
crianças. O Aubrigo e a
Girassol em parceria
realizaram um Chá
Beneficente para
angariar fundos para
as Instituições.
Quanto aos nossos
queridos animais,
conseguimos bons lares
para alguns e
esperamos que recebam
muito amor...
Gostaria de agradecer,
particularmente, às
lojas que doaram
prendas para nosso
Chá, e também aos
que doaram roupas e
acessórios para o nosso
Brechó.
Espero que apreciem
mais essa edição!
Um grande abraço

Silvia Righetto

Para Doações,
Informações e Adoções
Contato:
Silvia Righetto
www.aubrigo.org.br
sghesi@ yahoo.com.br
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Quer me adotar?
Bob e Joca aguardam
ansiosos por sua
visita! Eles esperam
que uma família
carinhosa os levem
para um lar... Eles
têm em torno de 1
ano e estão
vermifugados e
castrados.
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CONVITE
BOB

JOCA

Venham prestigiar o Chá Beneficente do
Aubrigo! Teremos lindos produtos para vocês
adquirirem. Também teremos a presença de
nossa nova voluntária, Márcia, que estará
fazendo o Mapa Astral Cármico dos
convidados (custo de R$ 20,00). Para isso só
é preciso informar o dia, mês, ano, hora do
nascimento e cidade natal.
O valor do convite é de R$15,00 e a renda
será totalmente revertida para a compra de
ração.
Chá Beneficente Aubrigo Franslázaro
Data: 19/10/2011
Local: Alphaville
Reserva pelo fone 8259-3347
Horário: 14:00hs Valor: R$15,00
A renda será totalmente revertida para a
compra de ração

Participação da Consultora Elizabeth Sambatti Crema, de Santana do
Parnaíba/SP, no quadro "Natura Mulheres que Inspiram", do Programa Hoje
em Dia, exibido em 19/07/11, por seu trabalho no Aubrigo.
Nossa grande amiga e voluntária,
Beth Crema, merece todo nosso
reconhecimento por sua contribuição
infinita à nossa causa. Seu trabalho
enquanto voluntária no Aubrigo
rendeu-lhe o título de “Mulheres que
Inspiram do Movimento Natura”, que
a premiou com uma matéria especial
na TV! Você pode acessá-la através do
Youtube pelo título:

Natura Mulheres que Inspiram - Hoje em Dia - Elizabeth Sambatti Crema
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Agradecimentos

Produtos vendidos no Bazar de
Dia das Mães

Produtos vendidos no Chá
Beneficente no Ed.San Thomaz

Chá beneficente em parceria
com a Associação Girassol

A equipe do Aubrigo Franslázaro agradece imensamente a todos que contribuíram para os Chás Beneficentes, Brechós e Bazar realizados
em prol da nossa causa. Um obrigada especial à Associação Girassol, equipe de voluntariado, residenciais Alphavilles 1, 10 e 12 e
condomínio San Thomaz.
APOIADORES:

"O maior pecado contra nossos semelhantes não é odiá-los, mas ser indiferentes a eles: esta é a
essência da desumanidade."
George Bernard Shaw

Dica do Especialista - Cuidado com o tártaro nos dentes dos animais
Hoje em dia é grande o número de animais que chegam às clínicas veterinárias com o proprietário
reclamando de mau hálito. Assim como ocorre com as pessoas, o mau hálito de seu cachorro ou gato
pode ser o sintoma de um problema muito comum em animais, a doença periodontal.
Como nossos amiguinhos não sabem escovar os dentes sozinhos, o acúmulo de alimentos e bactérias
na boca causam o acúmulo de placa bacteriana e de uma substância firme que recobre os dentes e a
gengiva: o tártaro.
O tártaro causa retração gengival, perda óssea e como consequência perda dos dentes.
Além disso, as bactérias presentes na boca dos cachorros e gatos com doença periodontal podem
entrar mais facilmente pela circulação sangüínea causando graves problemas renais e cardíacos.
A escovação diária é uma grande aliada na prevenção do tártaro, mas se o mesmo já estiver presente
nos dentes, aí só com uma boa limpeza de dente (tartarectomia) realizada por um médico veterinário.
Consulte sempre o seu médico veterinário de confiança e siga à risca os conselhos dele. É importante
evitar uma limpeza de tártaro prevenindo o problema, mas não fingindo que ele não existe.
Veterinária Dra. Melissa Rossi Colombini - Clinica Ateliê Animal
R.Nilza Medeiros Martins, 181 Jd.Colombo - Morumbi tel: 011 3773-9521

Veterinário
Dr. José A. Morais

3621-4786

Opinião—Diga não aos rodeios!

Se você não é vegetariano, consuma carne certificada

Apesar de parecer uma festa muito divertida,
os animais de rodeio sofrem demasiadamente! Dias
atrás, um boi e um bezerro ficaram paralíticos durante
um evento desse tipo. Um boi estava sendo montado
por um peão e o bezerro perseguido, laçado e
derrubado. Ambos quebraram a coluna vertebral. O boi
saiu se arrastando pelas patas traseiras e o bezerro
ficou totalmente imobilizado. Ambos tiveram que ser
sacrificados. Você concorda com isso? Está na hora de
sairmos da Idade Média!

A dieta vegetariana é uma dieta extremamente saudável e promove o bem
estar físico e mental. Porém, em nosso país, temos uma cultura totalmente voltada
para o consumo de carne, quer seja em alimentos, quer seja em vestuário. Porém, se
você se preocupa com o bem estar dos animais e com os alimentos que ingere, prefira
consumir carne que tiver o selo CERTIFIED HUMANE. Esse selo garante que os animais,
antes do abate, não ingeriram nenhum tipo de hormônio e tiveram condições mais
humanas de tratamento, desde a criação, transporte, até o
momento do abate. Mesmo para o abate esses animais passam por
processos menos agressivos que os abatedouros comuns, onde muitos
sofrem inúmeros maus-tratos, de tortura física a mental.

Simone Tavolaro Luisada
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