JORNALZINHO ABRIGO SALAS
JUNH0 2016

Olá pessoal que recebe o Jornalzinho do Abrigo Salas.
Vamos atualizar vocês sobre o andamento do abrigo.
Como todos sabem o Abrigo sobrevive graças a doações e com a ajuda
de padrinhos e madrinhas de alguns animais. Poucos são os padrinhos
fiéis que realmente abraçam a causa colaborando mensalmente. A
diminuição de padrinhos tem sido muito grande pelos mais diversos
motivos: desemprego, ajudam vários abrigos fazendo rodízio,
esquecimento, etc.

Nosso abrigo.
O abandono continua principalmente neste momento de crise os animais são os primeiros a
serem descartados e quando descobrem a localização do abrigo, os animais são deixados na
porta do abrigo, amarrados, ninhadas em sacolas de plástico amarradas ou atirados por cima
de nossos muros durante a noite.

LEMBRAM do gato Romeu acima mostrado no jornalzinho anterior? Vejam como ele está
meses depois.

Romeu, encontrado na estrada, provavelmente foi atropelado, teve pata fraturada,
peito machucado e o rabo teve que ser amputado. Esta em recuperação e logo
esperamos dar boas notícias.

Lembram do Romero do jornalzinho anterior: Vejam como ele está hoje. Inacreditável!

Romero: Cãozinho deixado na porta do abrigo num estado deplorável, totalmente
anêmico e com a doença do carrapato. Romero chegou numa sexta feira
(04.03.2016) e já no sábado pela manhã estava recebendo uma transfusão de
sangue. Vejam o cãozinho dois dias depois já conseguindo se equilibrar e ficando
rosado. Talvez precise de mais transfusões e vamos fazer o possível para salva-lo.

Infelizmente continuamos a recolher animais em estado
desesperador.

Quantos dias este animal deve ter ficando sofrendo jogado na rua sem quem ninguém
prestasse a mínima atenção ao seu lastimável estado, sua dor. Estava em estado de choque,
foram 3 horas de cirurgia numa angustia interminável. No dia seguinte essa menina estava
sentada no canil da veterinária abanando o rabo e comendo uma latinha de ração
húmida. Infelizmente o seu estado era critico e uma semana depois ela nos deixou.
Recolhemos também Zacarias, gato paraplégico que acreditamos ter apenas uma
incontinência urinária. Não aparentava desnutrição, muito pelo contrario, mas arrasta as
pernas traseiras e tem um tumor no pênis. Com todo este sofrimento ele ainda ampara a bebe
, Maria, que chegou muito doentinha e precisando de um carinho de papai.

Lutando há mais de 30 anos pela sobrevivência dos animais não acreditei que ainda poderia
ver um casos destes. Existem centenas de protetores mas infelizmente há milhares de
pessoas ruins que não gostam de animais. Nunca conseguiremos acabar com tanto
sofrimento.
Vitor, nome que demos a este pequeno mestiço de Cocker de apenas 1.5 aninhos, foi deixado
todo enfaixado pendurado no portão do abrigo.
Provavelmente Vitor estava cruzando e alguém tentou apartar os animais. Neste ato insano
do animal homem, o pênis foi arrancado do prepúcio e não bastando com uma faca tentaram
cortar o pênis por inteiro. Como se não bastasse teve bicheira o que corroeu uma boa parte
dos testículo.

Vitor deve ter sangrado muito pois chegou muito anêmico, lotado de carrapatos e pulgas, mas
abanando o rabinho quando o recolhemos. A cada momento que ficava eufórico o sangue
começava a esguichar.
Já foram feitas duas cirurgias e precisara de mais uma assim que tiver pele suficiente para
fechar o ferimento. Esperamos que fique bom.

Vitor no dia que foi recolhido.

Vitor dias após a primeira cirurgia.
Vejam o caso do cão Pug Bolota. Chegou ao abrigo no domingo de 12 de maio trazido por
pessoas que o encontraram perdido na rua. Será???
Já trazia um tumor na perna com aparência maligna e em estado bem adiantado. Durante um
mês tentamos todo possível para salvar ou pelo menos amenizar a dor de Bolota, que recebeu
todo meu amor e carinho até seu ultimo instante. Como alguém pode ter um animal durante
anos, aprox.. 12 anos, e na hora que ele mais precisa abandona-lo dessa maneira.

.
Vários outros casos de idêntica maldade foram recolhidos nos últimos dois meses, mas estes
que estou apresentando já mostra nosso trabalho.
Desta forma todos nossos planos e projetos de reforma, compra de mais ração, etc. fica muito
comprometido pois o dinheiro é direcionado primeiramente para salvar estes casos urgentes
que se somam aos inúmeros diários que temos que socorrer dentro do abrigo .

VAMOS FALAR DE NOSSAS REFORMAS!!!
Informamos que conseguimos arrecadar aprox.. R$ 20.000,00 para a reforma do abrigo.
Não consigo especificar com exatidão pois os depósitos são feitos juntamente com os dos
padrinhos e juntando com uma parte do recebido para a compra dos cobertores, fazendo
uma média chegamos a este valor.
A quantidade de recibos é imensa e estão a disposição para quem quiser conferir nossas
contas. Compramos 60 telhas Brasilit de 1,85 x1,10 nas demolições, pedra, areia, cimento,
telas, cal, muitos tubos no ferro velho para consertar os portões, pedreiro, serralheiro, cortes
e podas de arvores, aluguel de andaimes para as arvores mais altas, uma limpeza
interminavel de tanto barro que adentrou pelos canis, compramos estrados novos, enfim
uma infinidade imensa de itens para conseguir consertar pelo menos 10 canis. O pedreiro
cobra R$ 600,00 por canil, igual valor ou mais vai de material como cimento, areia, telas,
serralheiro pra refazer os portões ( tudo esta sendo reaproveitado para baratear os custos).
Como perdemos nossas jaulas e caminhas para manter os doentes tivemos que comprar
um canil novo de três andares na empresa MedSinal por R$ 1.900,00 e precisaríamos de mais
um para acomodar nossos doentes e internados recém operados mas este ficará para uma
próxima vez.

.
Conseguimos também tirar dois caminhões de lixo: R$ 800,00
Estamos fazendo o possível e impossível para conseguir reformar mais alguns canis.
Estou mandando algumas fotos pra vocês verem o andamento dos trabalhos.

PARA QUEM NOS LE PELA PRIMEIRA VEZ CONHEÇA NOSSAS DESPESAS MENSAIS

FUNCIONÁRIOS - Aproximadamente R$ 7.000,00
RAÇÃO
Aproximadamente: R$ 11.000,00 . Logicamente quando temos algumas
doações tão maravilhosamente benvindas esse valor cai um pouco.
CARNES custo aproximado de R$ 1.500,00

ARROZ. Nosso uso mensal é de 800 kilos num total aprox. de R$ 1.000,00
VETERINÁRIOS : Incalculavel no momento devido nossa divida altíssima.
MEDICAMENTOS: R$ 1.500,00 na média mensal
COBERTORES : Agradecemos imensamente a todos que colaboraram com nossa
vakinha dos cobertores. Alcançamos nossa meta e resgatamos R$ 6.219,87
Como também ganhamos cobertores usamos uma parte desse valor para a reforma
do abrigo pois cobertores novinhos com goteiras não combina . kkk

Ainda temos um saldo esperando aparecerem novas ofertas na fabrica
Guaratingueta para comprarmos mais uma remessa de

cobertas.
MATERIAL DE LIMPEZA Sabão em pó, detergente, cloro,
desinfetante, panos de limpeza (porque camisetas velhas não secam os canis), rodos,
vassouras, sacos de lixo (os sacos de ração são usados para coletar as
fezes), produtos para desinfetar os canis contaminados, etc. quando recebemos essas
doações é uma benção!. Temos 250 canis, 5 gatis, muitos corredores, cozinha,
cobertores pra lavar, etc. etc. etc........Valor mensal aproximado R$ 400,00
MANUTENÇAO - Este é um dos itens mais preocupantes do abrigo no
momento. O abrigo se deteriora dia a dia principalmente devido a urina dos
animais e a intensa limpeza diária com cloro e não conseguimos acompanhar a
necessidade de consertos e o próprio desgaste pelo tempo, pela limpeza diária, sol e
chuva, urina dos animais que corroe todos os portões.
GASTOS DIVERSOS - Varios outros gastos também somam um bom montante no
nosso orçamento como gaz (temos uma cozinha que trabalha 8 horas por dia),
telefone, gasolina, papelaria, impostos, internet, Eletropaulo, mangueiras
quebradas, carpinaaem, limpeza de fossas, limpeza dos poços, pequenos consertos
diários com serralheiro e pedreiro, etc. etc. etc. etc. já nem sei mais. Valor
aproximado: R$ 1.000,00
PARA QUEM PENSA QUE COLOCAR UM ANIMAL NO ABRIGO O GASTO SOMENTE
É COM A RAÇÃO, SUGIRO QUE LEIA ATENTAMENTE ESTE JORNALZINHO.

BOAS NOTICIAS

Agradecemos a todos que tem contribuído seja com
dinheiro, pagando nossas faturas atrasadas, com ração,
jornais, cobertas, toalhas, comprando nossas rifas , fazendo rifas
para nós de quadros, tatuagens,
etc., ou simplesmente repassando nossos e-mails e também a
paciência dos que estamos devendo.
Agradecemos muito a ONG Ampara Animal que nos doou 144
vacinas V10 e de raiva para nossos cães.
DOAÇÕES: Associação Lar e Abrigo de Animais Salas
CNPJ 04.805.228/0001-00
Banco Itau: Agencia 1684 – cc. 15904-7

Banco Bradesco: Agencia 2036 – cc.: 33237-2
Novo email: abrigosalas@uol.com.br.
Conheçam o abrigo visitando nosso site:
www.abrigosalas.com.br
Um abraço a todos
Carmen Salas

