JORNALZINHO ABRIGOSALAS
AGOSTO 2015

O Abrigo sobrevive graças ao arrecadado nos eventos acima 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.
Na ultima contagem que fizemos temos hoje aprox. 650 cães e 100 gatos.
Infelizmente a entrada de animais é sempre maior do que as doações e os óbitos por
velhice e doenças diversas. Só para vocês terem uma ideia de janeiro a março de
2015 entraram no abrigo mais de 30 animais (cães) entre mãezinhas e suas crias e 16
gatos deixados no portão no abrigo e os diversos recolhidos por nós. A cinomose e
a parvovirose são as principais causas de óbito para os animais que chegam mesmo
após as três doses de vacina, logo depois vem a doença do carrapato e os tumores.

NOSSAS

DESPESAS

MENSAIS

FUNCIONÁRIOS (Incluimos salários, cestas básicas, café da manha, material para o
trabalho como botas, capas, etc. Aproximadamente R$ 9.000,00
RAÇÃO (Incluimos ração para cães comprada diretamente da Primor, ração para
gatos,
rações
medicamentosas,
rações
para
bebes,
rações
úmidas, leite, etc. Aproximadamente: 12.000,00 . Logicamente quando temos
algumas doações tão maravilhosamente benvindas esse valor pode cair um pouco.
CARNES (Pescoço de frango, carne moída, fígado de frango, fígado bovino para os
debilitados). Compramos o pescoço de frango da Pitaka em Amparo, em lotes
quinzenas, num total aprox. de 900 kilos e além das demais compras
chegamos a 1.100 kilos aprox. por mês o que nos gera um custo aproximado
de R$ 1.500,00
ARROZ - Compramos arroz para cães direto da Camil ou onde encontrarmos
alguma boa promoção. Nosso uso mensal é de 800 kilos num total aprox. de
R$ 1.000,00

VETERINÁRIOS - No momento estamos usando três clinicas veterinárias, uma
somente para castrações a preços de custo, outra para atendimentos mais simples
como soro, exames rápidos para animais recém recolhidos próxima ao abrigo e o
Hospital Veterinario Dr. Hato em Santo Andre onde concentramos os casos mais
complexos que infelizmente são a maioria dos casos com longas internações,
RX, ultrassom, cirurgias, transfusões de sangue, etc. Fica difícil dizer quanto
gastamos mensalmente pois em muitos casos os tratamentos são longos. Nunca
levamos um único animal, sempre chegamos 6, 7 ou mais animais. No momento
estamos com uma divida de mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) nas clinicas
veterinárias que cobre vários meses de atendimento. Como estamos seis meses
atrasados e graças a Deus contamos com a compreensão do dono da clínica a nossa
estimativa é de R$ 10.00,00 por mês.
Recolhemos tantos animais em estado critico que na maioria das vezes pernoitamos
na clinica para podermos atender a todos. É um trabalho sem fim pois dificilmente
esses animais são adotados devido a tratamentos infindáveis e passam o resto de
suas vidas no abrigo.

MEDICAMENTOS - Este é um outro item difícil de fornecer um valor
correto. Compramos muitos medicamentos, manipulamos alguns, ganhamos
também uma boa quantidade. Neste item colocamos também os soros fisiológicos
(muitas caixas ao mês) , equipos, seringas, algodão, gases, esparadrapo,
etc. Acredito que gastamos R$ 1.500,00 na média mensal.

ANIMAIS QUE SÃO DEIXADOS NA PORTA DO ABRIGO DIARIAMENTE
Infelizmente é um habito da população que não quer castrar seus animais deixarem
as ninhadas na porta dos abrigos ou jogarem as cadelas e gatas prenhes por cima do
muro sem saber o que vão encontrar do lado de dentro. No final de 2014 para
2015 foram deixados uns 30 bebes cães e 18 gatos na porta do abrigo ( a maioria
com Leucemia Felina) , em caixas fechadas, precisando ser alimentados com
mamadeiras, amarrados nas árvores e até mesmo com suas casinhas, roupas, água e
comida. Inacreditável!!! São gastos imediatos com banhos, tratamentos de sarna,
vermífugos, 3 doses de vacina, castrações, etc. etc. e no final de tudo ainda
enfrentamos a cinomose e a parvovirose em muitos bebes. Mas o que
fazer? Deixar morrer do lado de fora?

VERMIFUGOS E VACINAS - Quase sempre um vem associado ao outro. Em geral
vacinamos em intervalos inferiores a 12 meses pois sempre corremos atrás de vacinas
em promoção e estas tem sempre prazo de validade curto. Temos que
correr quando achamos uma promoção e vermifugar primeiro os animais. Os bebes
que chegam tem que tomar 3 doses e as vezes 4. Todos os anos fazemos “vakinhas”
para angariar fundos mas nem sempre cobrem todas as despesas. Tambem
ganhamos algumas vacinas. Fazendo um calculo grosseiro teríamos 750 animais x
20,00
cada
vacina
comprada
direto
do
fornecedor
e
promocionalmente : R$ 15.000,00 e R$ 5.000,00 de vermífugos.

FELINOS COM FIV/FEL E PIF - Definitivamente gatos não deveriam viver em
abrigos. O seu comportamento curioso, os hábitos de lamberem uns aos outros e a

depressão de viverem presos nos trazem muita tristeza. Alem disso temos que
conviver com as doenças destes pequenos animais. Dentre elas a FIV (conhecida
como AIDS felina) e a FELV (Leucemia felina) e a PIF (Peritonite Infecciosa
Felinas), dentre outras são uma catastrofe em gatis lotados devido a contaminação.
Estamos fazendo os testes em todos os gatos que chegam e repetindo periodicamente
os que já moram no abrigo. Hoje, com os melhores descontos conseguimos comprar
um kit com dez testes por R$ 400,00 . Praticamente todos os meses fazemos testes
em dez gatos e sempre temos surpresas. Quanto mais testes comprarmos mais
barato custara o kit.
Os gatos com Aids felina vivem normalmente sem muita preocupação, porem os com
Leucemia tem uma vida muita curta e os cuidados e gastos redobrados. Já a PIF
quando detectada é fatal.
É muito triste amparar um animal e saber que seus dias estão contados. Para
mante-los melhor alimentados alem de uma boa ração também oferecemos ração
úmida A/D. Cada gato consome uma latinha por dia e até mais de pudéssemos.
Cada latinha de apenas 156 gr. custa hoje R$ 14,50. No momento temos 17 gatos
com Leucemia no abrigo assim temos que dividir e racionar este alimento tão
importante. Faça a conta e leve um susto!!

BANHO E TOSA - Fazemos esse procedimento direto no abrigo a um custo bem
menor do que seria nos petshops com pessoas que já conhecem nossos animais e
confiamos nelas. Poucos petshops querem receber um animal recém recolhido da rua

sarnento, com carrapatos e pulgas e doente. O gasto mensal varia de acordo com os
animais que precisam ser tosados e banhados. Usamos, sabão de coco, shampoo,
condicionador, remédios para matar as pulgas e os carrapatos, afiação de laminas
das maquinas de tosa e centenas de toalhas : Valor mensal
aproximado: R$ 700,00. Gostariamos muito de ter um secador profissional de
pet para secar os animais no inverno.. Se alguém tiver um disponível manda pra
nós!.

COBERTORES - Este é um item interminável. Muitos cães adoram seus cobertores,
outros destroem na mesma hora brincando. No ano passado fizemos uma
“vakinha” para comprar cobertores com um bom retorno. Infelizmente com a falta
de água que tivemos, nossos dois poços secaram, tendo que comprar
caminhões de água para dar de beber aos animais e porcamente fazer a limpeza
do abrigo, a lavagem dos cobertores ficaram em segundo plano. Ficava mais barato
comprar novos cobertores do que um caminhão de água para lava-los. Com a urina
e as fezes e as moscas tivemos que queimar muitos deles e este ano novamente
precisamos comprar cobertores. Se você tiver toalhas velhas, edredons surrados,
mantas leves.... por favor mande pra gente porque o inverno em Parelheiros é
violento.

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

COLETA DE LIXO - Talvez vocês não saibam mas a Prefeitura de São Paulo não
faz a coleta de dejetos dos canis. Isto é por nossa conta!!! Nós recolhemos os animais
que seria uma obrigação da prefeitura, cuidamos, castramos, alimentamos e
........ temos que ficar com as fezes deles. Num abrigo com 750 animais onde se
consomem aprox. 8 toneladas de alimentos, logicamente termos mais de 12 toneladas
de detritos. Como a ração que fornecemos infelizmente é uma ração de
manutenção, os animais fazem coco várias vezes ao dia quase que dobrando a
quantidade ingerida. Conclusão: temos que pagar a retirada desses dejetos para
locais apropriados. Custo mensal R$ 1.000,00 o que nem sempre conseguimos
fazer e o lixo se acumula.
Há um movimento muito grande com a conscientização do meio ambiente,
sacolinhas cinzas, sacolinhas verdes, caminhões para coleta seletiva (o que acontece
somente em bairros classe A), mas a prefeitura não se lembra dos abrigos que tiram
os animais doentes das ruas. Se todos os animais que já recolhi até hoje estivessem
nas ruas, estariam sujando as ruas de coco e xixi e proliferando doenças. Assim são os
nossos dirigentes políticos!

MANUTENÇAO - Este é um dos itens mais preocupantes do abrigo no momento. O
abrigo esta se deteriorando dia a dia 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. Fazemos apenas um pouquinho por mês
mas parece que não foi feito nada.

Temos 250 canis e 5 gatis. Acabamos de reformar um gatil, paredes e piso mas
faltam todas as telas. Gastamos R$ 500,00 com piso, pedreiro e pintura, mas isso
não é nada perto do que se precisa fazer. Os tanques de areia estão vazios, as lonas
que abrigam os animais dias de chuva e sol quando não querem ficar dentro dos
canis precisam ser trocadas. Praticamente todos os canis estão com algum
vazamento. O abrigo no local em que se encontra hoje foi construído em 1999 todo
com material de demolição. As telhas francesas já não encaixam mais e tem que ser
trocadas por telhas Brasilit forradas com isopor na parte interna para manter a
temperatura agradável aos animais. Os portões de ferro já foram remendados
inúmeras vezes e já não podem mais ser reaproveitados. Temos que fazer portões
novos. Os pisos estão destruídos pela quantidade de animais que pisoteiam dia e
noite e pelos produtos de limpeza. Enfim há tanto o que fazer que não tenho nem
ideia por onde começar já que não temos fundos para isso. A parte mais importante
do nosso trabalho esta em recolher e salvar os animais. Valor aproximado:
incalculável! No ano passado cada reforma de piso de um canil custava R$ 300,00
de pedreiro (dois dias de trabalho) e R$ 300,00 entre cimento, cal e pedra, num
total de R$ 600,00 por canil. Isto sem contar portões, telhas e pintura.

Vejam que maravilha ficam os canis reformados, fáceis de limpar e
aconchegantes para os animais.

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$ 1.500,00

PRA QUEM PENSA QUE COLOCAR UM ANIMAL NO ABRIGO O GASTO SOMENTE
É COM A RAÇÃO, SUGIRO QUE LEIA ATENTAMENTE ESTE JORNALZINHO.
DOAÇÕES RECEBIDAS NO ULTIMO MÊS DE MARÇO:
Banco Itau:

R$ 6.398,00 ( 61 padrinhos colaboraram)

Banco Bradesco: R$ 1.320,00 (18 padrinhos colaboraram)
Total...................... R$ 7.718,00
Como vocês podem ver fica difícil manter um abrigo
funcionando com poucos padrinhos.
Sabemos que a situação financeira do país esta bem ruim, muita gente
perdeu o emprego e automaticamente a ajuda ao abrigo foi o primeiro
item cortado. Na mesma sequencia, menos animais serão
castrados e mais animais serão abandonados na porta do abrigo.
Sinceramente receio o que possa acontecer daqui por diante.
A rifa do carro que fizemos em 08 de março (que foi a Rifa de Natal do Abrigo Salas)
nos rendeu um bom dinheiro e conseguimos liquidar nossos atrasados com salários, 13
dos funcionários, férias, boletos de ração, boleto do arroz , uma parte dos boletos de
carne da Pitaka e conseguimos tirar dois caminhões de lixo. Nossa luta continua na
busca de padrinhos e interessados em ajudar o abrigo A SALVAR MAIS ANIMAIS.

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

