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O AUFAMIGOS – anteriormente denominado Programa Ser Alphaville – foi 

constituído com o propósito de recolher os cães abandonados nas áreas 

dos conjuntos residenciais do Alphaville e encaminha-los para adoção. 

Além de proporcionar aos animais uma vida com melhor qualidade, as 

ações do AUFAMIGOS têm um grande impacto no controle de zoonoses, 

na preservação da fauna local e na segurança das áreas residenciais e 

comerciais do condomínio. 

Dentre as ações empreendidas pelo AUFAMIGOS, destacam-se o PET 

RESCUE – Projeto de Resgate Animal, seguido dos projetos de castração, 

vacinação e campanhas de adoção. 

Hoje o AUFAMIGOS abriga mais de 50 cãezinhos. As despesas são grandes 

e a demanda por trabalho também. A luta é árdua e é preciso muita 

persistência e muito amor para continuar. 

Por isso a sua ajuda e o seu apoio são imprescindíveis! Precisamos da sua 

colaboração para podermos dar sequência a esse trabalho que impacta de 

forma bastante positiva nosso bem-estar dentro do Alphaville. 

É fácil contribuir! Basta preencher o termo de autorização abaixo, assiná-

lo e devolvê-lo na sede da Associação. Salientamos que qualquer valor 

será muito bem-vindo, pois nossos recursos são escassos e a nossa 

necessidade é grande! 

 



Ainda, reforçando a necessidade de todos os moradores contribuírem 

para uma convivência mais harmoniosa com a fauna local e entre si, 

lembramos de algumas medidas simples, mas de grande relevância para 

este mote, tais como: 

 

1- Evitar alimentar os animais silvestres. O deslocamento destes 

animais para as residências que lhes oferecem alimento, deixa-os mais 

vulneráveis a ataques, inclusive por cães dos próprios moradores. As 

matas estão preparadas para fornecer alimento e medidas como o plantio 

de árvores frutíferas foram tomadas. 

 

2- Manter os animais domésticos dentro das unidades privativas, 

circulando com estes nas dependências comuns do condomínio, sempre 

com coleiras e guias.  

 

3- Manter os animais domésticos com identificação. Esse 

procedimento auxilia os colaboradores a conduzi-los aos seus 

proprietários, caso escapem das unidades residenciais. 

 

4- Recolher as fezes de seus animais. É medida básica de higiene e 

contribui para o bem-estar de todos os usuários das áreas comuns. 

 

Finalmente, voltamos a convidar os moradores sensíveis à questão, a 

juntarem-se a nós no AUFAMIGOS e seus projetos. Seguramente haverá 

alguma ação que chamará a sua atenção e merecerá a contribuição com o 

seu talento. 

  

Informações: 

 http://alphapr.com.br/site/aufamigos/ 
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TERMO DE ADESÃO 

 

 

ADOTE! AMIGO NÃO SE COMPRA! 

 

 

EU,________________________________________________________, 

morador(a) do Alphaville, Residencial  _________________________, 

quadra _______, lote _________autorizo a inserção, da rubrica, no boleto 

de pagamento do meu condomínio, para contribuição mensal do valor de 

R$ _____________, ao AUFAMIGOS. Declaro que estou ciente de que 

posso, a qualquer momento, cancelar esta autorização, bastando para 

tanto, comunicação expressa a Associação Residencial Alphaville. 

 

Data: ____ / ____ / _______ 

 

 

 

assinatura 


