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A

qui estou novamente para falar e agradecer tudo de bom que
tem acontecido para o
Aubrigo.
As nossas Feiras de Adoção, os Brechós, o site
remodelado
onde
temos uma pequena loja
virtual com produtos bons
e preços melhores ainda.
Tudo para podermos manter com dignidade os nossos melhores amigos.
Estamos precisando de
voluntários para as nossas
feiras de sábado que fazemos em frente ao Pet
Center Marginal Alphaville!
Se você puder nos ajudar
de alguma forma basta
entrar em contato acessando
nosso
site
www.aubrigo.org.br .
Fico feliz a cada dia que
passa
pois
vejo
mais pessoas com uma
maior visão do nosso planeta, a necessidade de
sua preservação e de todas as suas espécies para
o nosso próprio bem.
"Existimos para sermos,
não melhores do que os
outros, mas para sermos
melhores do que nós próprios." Autor desconhecido.
BOA LEITURA!!!
Silvia Righetto

Junho 2009

Grande parceria do Aubrigo com o
Pet Center Marginal

Brechó do Aubrigo

Silvia e Dr. Ronaldo. Ele ofereceu o
Espaço Pérola, em Carapicuíba, para a
realização do Brechó do Aubrigo.
Nossos agradecimentos!!!!

1°Chá Beneficente do Ano

Este

ano conseguimos uma

grande parceria com o Pet Center Marginal Alphaville. Ele nos cedeu o espaço e
toda a estrutura necessária para realizarmos nossas feiras de adoção. Elas
acontecem todas as sextas-feiras das
10h00 às 17h00 e de sábado, a cada
quinze dias, no mesmo horário. O Pet
Center doa para o Aubrigo 0,5% de toda
a ração vendida no mês, em forma de
ração da Pedigree. Por isso, meus amigos, quanto mais eles venderem mais
vocês estarão nos ajudando. O Aubrigo
agradece a imensa ajuda!

Espaço gentilmente cedido pela Sra. Antônia do
Residencial 1 e amigas que contribuíram com a
nossa causa. Nosso muito obrigado!!!
Obrigada também à Vânia pelos deliciosos salgadinhos!

"As circunstâncias entre as quais você vive determinam sua reputação. A verdade que você acredita determina seu
caráter. A reputação é o que acham que você é. O caráter é o que você realmente é...A reputação é o que você tem
quando chega a uma comunidade nova. O caráter é o que você tem quando vai embora...A reputação é feita em um
momento. O caráter é construído em uma vida inteira...A reputação torna você rico ou pobre. O caráter torna você
feliz ou infeliz. A reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. O caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus."
Arnaldo Jabor

OLHA COMO SOU LINDO!
EU ESPERO QUE VOCÊ ME LEVE PARA A SUA CASA!

Oi, lembram de mim? Sou o Dado e continuo esperando a
oportunidade de ser adotado! Sou um cachorrinho muito

Brechó do Aubrigo no residencial 10

Mais um Brechó de sucesso feito no salão de festa do Residencial 10. O Aubrigo agradece a todas às pessoas que contribuíram com
esse evento .
E assim, mais uma vez, o Residencial 10 mostra o quanto leva a sério a
solidariedade e o amor aos nossos animais abandonados que tanto merecem respeito, pois são vidas colocadas neste planeta pelas mãos de Deus.

carinhoso e me dou muito bem com crianças e

Equipe da VGT Sites

outros animais!!!

Brechó na Esthetic Center

APOIADORES:

Nos dias 15 e 16 de maio
foi realizado um Brechó na Esthetic
Center no Centro de Apoio. O evento foi
organizado pela Bianka e equipe em
Prol do Aubrigo Franslázaro. A verba
será revertida para a Instituição que
também receberá atendimento para
futuras castrações pela Vila dos Cães,
que receberá parte do dinheiro arrecadado. Nós do Aubrigo agradecemos
a todas as pessoas que colaboraram
com o evento e, em especial, à Bianka
e sua equipe.

Site do Aubrigo
remodelado

SANOL ajuda a manter a saúde de nossos animais,
doando produtos de higiene e limpeza

O Aubrigo está com o site todo remodelado graças a equipe da VGT sites. A criação
e a hospedagem foram gentilmente doados.Obrigada a todos da equipe.
O endereço é o mesmo:
www.aubrigo.org.br
Quer se tornar um contribuinte
com a causa do Aubrigo?
Envie um email p/:
sghesi@yahoo.com.br
que lhe enviaremos um boleto. Você
também pode ajudar doando
produtos de limpeza, ração e
material de construção para a manutenção dos canis. Ou, adquirindo
nossos produtos em nossa loja no
site. Você faz uma boa ação e ainda
presenteia com uma linda
lembrança!
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