A ONG que ama, cuida e abriga
animais a espera de um lar!!!
História da ONG
Em 1992 a empresária Silvia Righetto,
presidente e fundadora do Aubrigo Franslázaro, adotara seu primeiro cachorro abandonado. Era a Meme,
uma vira-lata que aparecia no seu portão
todo dia no mesmo
horário para receber
comida.
Como Meme estava
debilitada, Camila,
filha de Silvia Righetto, decidiu levá-la ao
veterinário para uma
avaliação e qual não
foi a surpresa: Meme
estava para ser mamãe. Conclusão, Meme e seus filhotes ganharam um lar.

Assim foi dado o primeiro passo. Daí por
diante Silvia não parou mais de recolher
os cachorros da rua,
para que eles pudessem ter uma melhor
condição de sobrevivêcia.
O Aubrigo recebe
amimais abandonados, assim como recolhe animais em situação precária das
ruas.
A entrada de novos
animais entretanto,
depende da disponibilidade de local, já que
uma superpopulação
pode resultar em riscos para os próprios

animais.
Neste momento mantém cerca
de 180 cachorros e a recepção
de novos animais depende de
adoções.

Não compre, adote um cãozinho!!!
Um deles pode ser o seu melhor amigo

Estamos com um poodle
legítimo e sete filhotes
poodlelata para adoção!!!

História do
Pézinho!

Pézinho é um cachorrinho branco com
manchas pretas e pêlo
curto. Foi resgatado no bairro da Faz
endinha, estava deitado
junto à sarjeta com a cabecinha na águ
a, pois já não tinha
mais forças para se levantar. Fomos info
rmados pelo mercadinho local que o cachorrinho já estava
ali há uns dois dias, pois
tinha sido atropelado. Aí eu me pergun
to: Quantas pessoas
passaram por ali e o viram e não tive
ram a mínima piedade do
pobre animalzinho? O que está aconte
cendo com o ser humano? A patinha da frente estava com
os dedinhos quebrados e
forrada de bichinhos, pois alguma mos
ca pousou e deixou as
larvas. Um horror! As veterinárias que
o atenderam tiraram
todas as larvas, limparam bem o mac
hucado e fizeram um curativo, achando que teriam que amputa
r a pata, tamanho era
o estrago. Pézinho estava muito fra
co e foi preciso deixá-lo
na reabilitação aos cuidados do Dr. Jos
é, que fez um milagre.
Salvou a patinha e o cãozinho se recupe
rou através de antibióticos e uma alimentação reforçada.
Agora nós precisamos
achar um lar especial para ele. Pézinho
ficou apenas com um
pequeno defeito no pé, mas anda e cor
re normal.
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Como posso ajudar?
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.
Você também pode
ajudar tornando-se um
sócio-contribuinte, através de uma contribuição
mensal, de qualquer valor. Acesse o site e saiba
como. Ou, entre em contato conosco.
"A grandeza de uma nação
pode ser julgada pelo modo
que seus animais são tratados”.
Mahatma Gandhi

Agradecimentos:
☻Sr. Tavares, pela adorável reforma nas
casinhas do abrigo.
☻Ong
Anjos
dos
Bichos, parceira na
luta a favor dos
animais.

Contato:

Silvia Righetto
Cel: 8263-2389
E-mail: sghesi@hotmail.com
Site: www.aubrigo.org.br

Estamos lutando para conseguir parceria para castração e promovendo palestras sobre posse responsável nas escolas.

Apoiadores:

