
Levantamento Aufamigos 

AGOSTO 2019 

 

 

RESGATADOS em Agosto: 

- CLARA - fêmea porte médio - aproximadamente 18 meses, encontrada em frente ao Pet Graciosa, castrada, em LAR 

TEMPORÁRIO para tratamento de cistite aguda, já foi castrada; 

- PAÇOCA - macho porte grande - aproximadamente 10 meses, abandonado em frente à portaria do clube, Sumaya 

foi pessoalmente fazer B.O., imagens registraram o momento do abandono, ficou na Associação até ser castrado e já 

foi ADOTADO na feira do Festval São Lourenço; 

- LUA - fêmea porte médio - aproximadamente 8 anos, resgatada no estacionamento do Festval muito ferida, foi 

operada para a retirada de lipomas infiltrantes e sutura de ferimentos de briga. Está no PET HOTEL em recuperação; 

- VITÓRIA - fêmea porte médio - aproximadamente 9 anos, resgatada no Ômega, em avaliação; 

- SERENA - fêmea porte médio pequeno - aproximadamente 2 anos, resgatada junto com as filhotes Bebel e Babi, é 

mãe adotiva delas. Resgatadas na Estrada da Graciosa, já foram castradas; 

- BEBEL e BABI - fêmeas porte médio pequeno - aproximadamente 60 dias. 

  TOTAL 7 cães 

ADOTADOS: 

- abril/19 - 8 cães 

- junho/19 - 10 cães 

- agosto/19 - 12 cães 

  TOTAL 30 cães 

NO PET HOTEL em Agosto: 

  TOTAL 37 cães 

  



DOAÇÕES em Agosto: 

Diversos vizinhos participam do projeto doando os mais diversos itens que vão diretamente para os resgatados, entre 

eles: 

- ração: recebemos em torno de 360 kilos de ração; lembrando que atualmente o consumo é de 20k por dia; 

- cercadinhos e casinhas de cachorro; 

- cobertores, roupas e coleiras; 

- medicamentos; 

- taxi dog; 

- pet hotel para cães com madrinhas, são eles: Billy, Cheetara, Valentina, Bella e Lua. 

 

DOAÇÕES PARA REVERTER EM RECURSOS: 

- cosméticos VL Beauty; 

- itens de petshop; 

- livros e cartões; 

- calças jeans de desapego para confecção das caminhas; 

- casinha de boneca miniatura, para rifa, que se encontra no Kids do Clube para arrecadação; 

 

DOAÇÃO VOLUNTÁRIA NO BOLETO DO CONDOMÍNIO (previsão 05/09): 

- sendo 67 lotes no total;  

• 5 do Residencial Iguaçu,  

• 18 do Residencial Parati,  

• 26 do Residencial Andorinhas e  

• 18 do Residencial Araucárias. 

TOTAL R$ 2.685,00 (incorporado a verba da associação para pagamento de Pet Hotel) 

 

DOAÇÕES EM DINHEIRO em Agosto: 

- vaquinha virtual R$ 1.685,00, que continua valendo, valor sem descontar as taxas;  

- renda das pulseiras Festa Junina do Clube R$ 2.385,00, mais venda da barraquinha R$ 1.256,00; 

- venda de itens de desapego R$ 230,00; 

- dinheiro em espécie R$ 750,00; 

- caminhas vendidas  R$ 790,00; 

- renda das pulseiras Dia dos Pais do Clube R$ 1.565,00; 

- renda Nova Garagem do Vizinho R$ 1.640,00. 

  TOTAL R$ 10.301,00   



DESPESAS EXTRAS em Agosto:  

- nota da ração que tivemos que pagar após corte de verba R$ 2.660,00; 

- Clinivet R$ 5.751,90; 

- castração de filhotes R$ 500,00; 

- medicamentos R$ 462,00; 

- vacinas R$ 313,00; 

- ração dos filhotes R$ 390,00; 

- taxi dog R$ 320,00. 

  TOTAL R$ 10.396,90 

 

DESPESA DE PET HOTEL em Agosto: 

  TOTAL R$ 6.160,00 

 

 

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE: 

A associação é a mantenedora do Projeto Aufamigos, disponibiliza a verba anual de R$ 48.000,00. Além de fornecer o 

canil temporário, funcionários envolvidos, e eventual transporte. Contribui com sua total estrutura. 

 

VOLUNTÁRIOS: 

Imensurável a prestação de contas em termos de trabalho voluntário. Alguns dos voluntários se dedicam ao projeto 

quase que 24 horas por dia. O resgate não tem dia e hora marcado para acontecer, não tem férias, nem fim de semana. 

É um trabalho incansável. No resgate pelo menos três voluntários são envolvidos diretamente. Temos voluntários 

veterinários também, que estão participando no trato direto com os animais! 

Além disso, um projeto como este envolve a organização e participação em feiras, confecção de material de 

divulgação, tempo para reuniões, enfim, como qualquer trabalho precisa de dedicação que neste caso é feita toda por 

voluntários. 

E ainda, o projeto também conta com voluntárias costureiras que confeccionam as caminhas de calça jeans. 

 

  



PARCEIROS: 

Clinivet 

Pet Graciosa 

Plaquinhas pet 

Alpha Ajuda 

Nova Garagem do Vizinho 

 

APOIO: 

Rambla7 

 

AGRADECIMENTOS: 

Festval 

Santa Helena 

Pet Savannah 

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

14 set - Feira de Adoção - Tintas Darka  

28 set - Feira de Adoção - Bikes Portella 

05 out - Feira de Adoção - Tintas Darka 

27 out - Feira de Adoção - Clube Curitibano - Sede Concórdia 

09 nov - Feira de Adoção - Pedacinho do Nordeste 


