Número 3

Informativo Bimestral do Aubrigo Franslázaro

• Editorial
É com muita alegria
que eu venho agradecer a todos os colaboradores da Ong nesta
nossa terceira edição,
e em especial, ao Instituto Presbiteriano Mackenzie Tamboré, pela
força que nos deu
cedendo um espaço na
Festa da Roça para
que pudéssemos mostrar nosso trabalho.
Além de ter a oportunidade de vendermos
nosso artesanato para
angariar fundos para o
Aubrigo . Gostaria de
agradecer também à
Revista Vero pela reportagem que fez sobre as Ongs que cuidam dos animais abandonados. É muito gratificante ver que aos
poucos o respeito pela
nossa luta vem crescendo a cada dia.

Julho/Agosto 2008

Mackenzie Tamboré apoiou o Aubrigo
O gato –
o animal do futuro

Espaço do Aubrigo Franslázaro na Festa da Roça
cedido gentilmente pelo Mackenzie

“Não te envergonhes se, às vezes, os animais estejam
mais próximos de ti do que as pessoas.
Eles também são teus irmãos.”
São Francisco de Assis

A felicidade é ainda
maior pois o Dado,
nosso cachorrinho que
saiu na segunda edição do Informativo, foi
adotado e levou a sua
companheira
junto.
Hoje eles têm um lar.

A reportagem publicada na
revista Galileu de julho de 2008 fala
sobre como o gato é o animal de
estimação mais adaptado à vida
moderna. Isso porque as famílias
estão se tornando menos numerosas
e as pessoas estão passando muito
menos tempo em casa. No caso,
segundo a reportagem, o gato, é o
animal mais apropriado a essas condições. Ele é um ótimo aliado para
cuidarmos da nossa saúde, uma vez
que tendo a responsabilidade de
cuidarmos bem do bichinho temos
mais ainda de cuidar de nós mesmos. O gato que já foi associado à
deuses e demônios hoje pode ser
uma companhia ideal.

Um grande abraço,
Silvia Righetto
Reportagem sobre ongs que cuidam e
acolhem animais de rua - Revista VERO jun/2008

Gatinhos do Aubrigo que aguardam adoção.

Oi, quer me adotar?
Olá! Meu nome é Grace, pareço uma princesa, você não acha?
Sabe, eu estava perdida aqui em Alphaville quando a Tia Silvia me
encontrou, cuidou de mim, tomei vacina, fui castrada, tomei um banho
bem gostoso e fiquei assim, linda!!!
Agora eu gostaria de ser adotada para ter um dono a quem eu possa
amar. Eu sei dar a patinha, sou muito carinhosa e também convivo
bem com outros cachorrinhos.
A minha malinha já está pronta. Estou esperando você. Vem!!!!!!!
Um grande lambeijo

Grace — a cachorrinha do mês!!!

As causas defendidas pelo AUBRIGO Franslázaro
APOIADORES:

O Aubrigo tem conseguido bons lares para os cachorrinhos que lá vivem, mas ainda é pouco. Precisamos de mais pessoas que queiram saber o que é ter o amor de um cão, adotando-o.
A nossa luta junto ao Centro de Controle de Zoonoses de Santana de Parnaíba, que tem um
projeto para castração dos animais do Município, tem sido grande. Porém precisa de mais pessoas que
tenham simpatia pela causa para formarmos um grande grupo e com isso chamar a atenção do nosso
Prefeito de Santana de Parnaíba. Em Guarulhos, Osasco e outros Municípios da Grande São Paulo já
existe uma maior consciência a respeito do problema. Nós aqui de Alphaville não devemos ficar para
trás como pessoas insensíveis, achando que os animais ainda não merecem respeito.
Nos ajude doando produtos de limpeza como água sanitária,
desinfetante, vassoura, rodo, pano de chão, ração,
cimento, para tampar alguns buracos nos canis pelo desgaste do
tempo, e, cal, da cor branca, para pintura dos canis.

Outra forma de ajudar é
doando qualquer quantia
para o AUBRIGO. Caso quei‐
ra receber os boletos é só
passar um e‐mail para
sghesi@yahoo.com.br que
enviaremos pelo correio.
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