Editorial
Meus amigos, é com

muita alegria,
um
pouco de tristeza,
mas com grande esperança que estamos
chegando na nossa
oitava edição do Jornal do AUBRIGO. Muita alegria porque estamos tendo muita
ajuda, adoções, novos voluntários com
grande
disposição para lutar pelos
animais. Um pouco
de tristeza por ver a
quantidade de animais abandonados
aumentando e a nossa ong, como outras ,
sem condições de
absorver tantos cães.
Sem falar na demora
do Poder Público em
se posicionar na defesa dos animais. Grande Esperança porque
acreditamos em nossa luta, acreditamos
que juntos podemos
vencer todas as adversidades e, quando
se fala em salvar nosso planeta, estamos
falando em salvar
tudo o que aqui vive,
isso é o que chamamos de respeito à
Vida. "Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da
criação, seja animal ou
vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar
seu
semelhante."
(Albert Schweitzer)
Silvia Righetto
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ADOTAMOS!

AUBRIGO NEWS

“Adotamos o Bethoven, de um ano e
meio, e estamos gratos pelo mais novo membro da familia. O Bethoven é carinhoso, um cão
amigo mas atento. O AUBRIGO está de parabéns pois educou com carinho nosso Bethoven... Ele sabe demonstrar muito o carinho que
sente. Estamos muito felizes. Acreditamos que
não se deve ter preconceito em relação à idade
do cão, pois ele veio grandinho mas com espírito e energia de molecão amoroso. Obrigada.”

A matéria intitulada “Em defesa
dos vira-latas”, de 29/12/08, da autora
Vininha F. Carvalho, diretora da Del Valle
Editoria, traz a questão do preconceito
relacionado aos vira-latas, visto como
um animal inferior, que não requer cuidados e que pode saciar a sua fome com
restos de comida. No entanto, precisa-se
mudar essa imagem, pois o vira-lata é
um animal especial, muito esperto e com
grande capacidade de aprendizagem. De
acordo com a autora precisamos pensar
que se formos falar em nossa sociedade,
somos todos vira-latas já que somos fruto de uma grande miscigenação de raças
no Brasil. Ela ainda afirma a necessidade de se fazer cumprir as leis que defendem os direitos dos animais, bem como
denunciar maus tratos aos mesmos.

CHÁ BENEFICENTE NO
RESIDENCIAL 6

Bethoven é o mais novo membro da família Carrasco.
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No dia 13 de agosto tivemos
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no Residencial 6, em prol do Aubrigo
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presença de todos que o ajudaram
adquirindo seus produtos e, em especial, a Sra.Leda, que cedeu gentilmente sua casa para o evento.

Oi quer me adotar?

Oi, me chamo Lady! Fui encontrada pelo
AUBRIGO juntamente com um outro cão, um Golden.
Meu amigo Golden foi adotado de imediato mas eu
continuo a espera de um lar. Sinto falta dele mas
espero que possa superar isso sendo adotada por
uma família especial. Sou muito doce e poderei preencher a vida de alguém com muita alegria!

PROJETO HOME CARE

“Animais são anjos disfarçados, mandados à terra por Deus para mostrar
ao homem o que é fidelidade”.
Artur da Távola - 1936/2008
APOIADORES:

AUBRIGO presente na Festa da Roça
do Mackenzie

Mais um ano que o Mackenzie cede
ao AUBRIGO um espaço na Festa da Roça. Só
temos a agradecer pelo carinho e pela confiança que este Instituto de Educação tem para
com o nosso trabalho junto aos animais abandonados.

Silvia Righetto, presidente do
AUBRIGO, faz parte de um grupo de pessoas
que, juntamente com uma equipe veterinária, ajuda a cuidar dos animais que tem dono, porém sem condições financeiras. O grupo fornece medicamentos, ração e orienta
sobre posse responsável, além de ter um
projeto de vacinação e castração. Esse trabalho é feito sem a participação do governo.

Oi, sou a Boneca!
Quer me adotar?

NÃO DEIXE DE VISITAR A FEIRA DE ADOÇÃO DO
AUBRIGO! TODAS AS SEXTAS, EM FRENTE AO PET
CENTER MARGINAL ALPHAVILLE!
Produção artística:
Simone Tavolaro Luisada
Veterinário
Dr. José A. Morais

3621-4786

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!

Contato: Silvia Righetto
email: sghesi@yahoo.com.br / site: www.aubrigo.org.br

