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C

om o coração

cheio de alegria, venho,
mais uma vez, falar sobre nossa quarta edição
do Jornalzinho, mostrando a todos a ajuda que
temos recebido. Nessa
edição vocês verão o
sucesso de nosso Chá
Beneficente e do Bazar
do Aubrigo. Gostaria
especialmente de agradecer ao Colégio Prisma,
pela festa do Dia da Solidariedade, onde recebemos doações de ração,
produtos de limpeza,
além de termos feito a
doação de dois cachorrinhos que, hoje, têm um
lar. Gostaria de agradecer também a todos que
estão nos ajudando com
doações através de boletos bancários.
Uma pessoa especial...
Eu queria escrever tantas coisas, mas
onde encontrar as palavras certas para agradecer uma pessoa que nos
ajuda desde 1992.
O Veterinário Dr. José
Moraes jamais deixou
de atender um pedido de
socorro do Aubrigo, até
nos ajudando durante um
almoço de Natal, socorrendo nosso cachorro na
clínica. Nós do Aubrigo
não teríamos conseguido
fazer nosso trabalho sem
esta ajuda tão valiosa.
Então aqui vai nosso
mais profundo agradecimento.
Obrigada!!!
Silvia Righetto
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Chá Beneficente do Aubrigo
Tivemos em agosto um chá beneficente maravilhoso em prol do Aubrigo, oferecido pela Sra.
Patrícia, moradora de Alphaville.
Aproveitamos
para agradecê-la e a todas
as senhoras que compareceram e que com sua solidariedade ajudaram muito
nossos amiguinhos de quatro patas. Agradecemos
muitíssimo, também, os
brindes doados pelo Pet
Center Marginal Alphaville; Alpha Tamboré Matérias de Construção; Priscila- Básico Fashion; Ana
Paula – 300 salgadinhos;
Christina Mikalkenas –
Produtos Direto da Índia;

Bianka Zad - Esthetic Center; Irma (gerente)-Pet
Center Marginal Alphaville; Cristina – Bolos; Andréa -Imobiliária Alpha
Trusth; Lafra Com. E Ind.
De Plásticos Ltda; Ateliê
Helô Campanatti; BethBonecas de Pano; Vanité;
Mondial
Eletrodomésticos, que muito colaboraram para o sucesso de nosso chá.

Pet Center Marginal doou brindes
para o Chá

Bazar Cão Amor no Mackenzie
No dia 9 de setembro, realizamos
um bazar, em prol do
Aubrigo, para os funcionários do
Mackenzie, em uma sala gentilmente cedida pela escola. Mais
uma vez agradecemos o
Mackenzie Tamboré pelo carinho
que esta Instituição tem não só pelas pessoas quanto pelos animais!
Parabéns Mackenzie, uma
escola de atitude!!!

Meu nome é Costelinha! Ah...! Já sei! Vocês não

O cão do Mês: COSTELINHA

estão entendendo porque me chamo Costelinha se eu sou

Você quer me adotar?

tão gordinho! É que vocês não me viram antes, quando a
Taynara me salvou! Eu estava vivendo na Estação de Trem
em Carapicuíba. Passei muita fome, sede e frio, sem contar
que, às vezes, tinham pessoas que me chutavam. Mas isto
já passou!!! Hoje estou castrado, vacinado e pronto para
ser adotado. Apesar de ser preto e branco, posso ser adotado por Corinthiano, Palmeirense, São Paulino, Santista........... Serei seu melhor amigo.

Animais no ambiente corporativo
Segundo a reportagem do
Estadão, “Escritórios admitem cães e
gatos”, de 13/07/2008, animais no
ambiente de trabalho reduzem o
stress e contribuem para a integração
das pessoas. Essa tendência, chegando agora em São Paulo, é muito comum nos EUA, que há muito admitem os melhores amigos na corporação. Existe até o dia da semana certo
para levar os cães. Atualmente, no
Brasil, essa prática está mais presente
nos asilos e hospitais, com a finalidade de promover o bem estar. Porém
algumas empresas já adotaram a medida e o índice de satisfação é alto.

Como posso ajudar o
AUBRIGO?

O vereador Régis Salles, um
apaixonado pelos animais e preocupado com os que vivem nas ruas, entrou
com a indicação nº 1269/08, para ser
implantada em nosso município, a castração dos animais de rua, a fim de diminuir o sofrimento dos cachorros abandonados e sem lar. O Sr. Régis, tem
em seu lar uma linda Boxer, a Mag, um
lindo poodle, o Léo e um roteweiller, o
Rincon É um grande amigo e incentivador da ONG AUBRIGO e LOST, e
implantou em nosso município a feira
permanente de adoção de animais.

Produção Artística
Simone T. Luisada/ 8365-4425

Veterinário
Dr. José A. Morais
Rua Paúva, 277
Vila Jaguara
3621-4786
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O Aubrigo agradece a doação
de madeiras cedidas pela OAB de Barueri e ao Dr. Tavares que fez lindas
Nos ajude doando produtos de lim- casinhas com a madeira para os nospeza como água sanitária, desinfetansos cães.
te, vassoura, rodo, pano de chão, raAgradecemos a Sra. Ângela
ção, cimento, para tampar alguns
pela
nossa
participação no bazar realiburacos nos canis pelo desgaste do
zado em prol da ONG Lost, em que
tempo, e, cal, da cor branca, para
tivemos o prazer de conhecer pessoas
pintura dos canis.Outra forma de
ajudar é doando qualquer quantia
maravilhosas preocupadas com os anipara o AUBRIGO. Caso queira rece- mais abandonados.
ber os boletos é só passar um e-mail
para sghesi@yahoo.com.br que
enviaremos pelo correio.

Apoiadores

Trabalho Importante

"Você nunca sabe que resultados virão
da sua ação. Mas se você não fizer
nada, não existirão resultados."
Mahatma Ghandi

Participação no bazar do Tamboré 6

Contato:

Silvia Righetto
Cel: 8263-2389
E-mail: sghesi@yahoo.com.br

www.aubrigo.org.br

