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O Grupo Irmão Animal

Jornal 6 - Informativo para pais, professores e 
colaboradores.

Dicas, sugestões e contatos com o grupo 
Irmão Animal através do email:  
contatos@irmaoanimal.com

Quer colaborar? contatos@irmaoanimal.com

Disque Denúncia Petrópolis:
2246-9140 -  0300 253 11 77  

Irmão Animal, não possuí abrigo, vive  com 
recursos próprios e com as doações e ajuda 

de amigos, que também são sensíveis 
à causa animal, conseguimos pagar as 
despesas veterinárias, medicamentos, 

ração, hospedagem e as castrações dos 
animais assistidos pelo Irmão Animal.

Do enorme amor que temos pelos animais, e da 
vontade de dar a todos eles uma vida mais digna, 
sem sofrimento e livre do abandono, surgiu o 
grupo Irmão Animal!

Tem uma frase muito bacana que resume bem no 
que acreditamos: “Nunca faça tudo, mas faça 
tudo que pode!”

Desta forma, conseguimos conciliar nossas 
profissões, os cuidados com a nossa casa, a 
convivência com a nossa família e os cuidados 
com nossos próprios animais de estimação, com 
a ajuda aos animais necessitados.

E o que fazemos pra ajudar?

•    Divulgamos emails e mensagens recebidas de 
amigos pelos sites, lista de contatos e facebook;
•    Resgatamos alguns animais de rua e 
providenciamos o restabelecimento de sua saúde, 
pois na maioria dos casos estão doentes;
•    Colocamos para adoção os animais já 
saudáveis;
•    Ajudamos animais de algumas comunidades 
carentes, com a doação mensal de ração e 
levando cuidados veterinários aos que necessitam 
e não tem condições financeiras para pagar;
•    Em 2012 iniciamos um projeto de educação 
infantil que visa levar às crianças o conceito de 
posse responsável e de como cuidar e respeitar 
um animal;
•    Mantemos alguns sites, com a atuação do 
grupo em Petrópolis:

http://irmaoanimal.com
https://www.facebook.com/irmaoanimal
http://procuramospet.wordpress.com
http://caespetropolis.wordpress.com
https://www.facebook.com/irmaoanimal

•    Mantemos um site, com casos do Rio:      
http://adocaocaes.wordpress.com  
https://www.facebook.com/irmaoanimalrj

•    Mantemos um site, com casos de São Paulo:  
   http://spadocaocaes.wordpress.com 

https://www.facebook.com/pages/
Irm%C3%A3o-Animal-Casos-de-SP-BA-e-
outros/293409170693849

Irmão animal atuando na Liga Animal Petrópolis
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Você quer nos ajudar e não 
pode adotar?
Sempre precisamos de:

Ração seca e úmida (latinhas ou saches) 
para cães e gatos, adultos e filhotes;

Panos (cobertores, lençóis, toalhas). Com 
eles fazemos caminhas para proteger 
nossos peludos do frio petropolitano;

Caminhas, comedouros, potes de sorvete 
usados, coleiras e guias;

Medicamentos de uso veterinário e humano 
(dipirona, buscopan).

Antipulgas (CAPSTAR, sabonete, 
shampoo);

Vermífugos (cães e gatos) para adultos e 
filhotes.

Contatos: 
contatos@irmaoanimal.com

Agradecemos sua colaboração!

Conheça nossa Lojinha 
Virtual onde a venda é 

revertida para os animais!

http://lojairmaoanimal.wordpress.com/
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Cantinho de Adoção
Contatos: 88177100
contatos@irmaoanimal.com

"Se você não consegue se decidir entre um 
Pastor, um Terrier ou um Poodle, leve todos 

... adote um vira-lata!"  
ASPCA 
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Cantinho de Adoção
Contatos: 88177100
contatos@irmaoanimal.com

"Se você não consegue se decidir entre um 
Pastor, um Terrier ou um Poodle, leve todos 

... adote um vira-lata!"  
ASPCA 

Já curtiu nossa página no facebook?

www.facebook.com/irmaoanimal
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Estamos em Tratamento....
Contatos: contatos@irmaoanimal.com

Amigos e amigas,
Resgatamos a fofa da foto e a levamos para a Clinica Patas e Pelos, onde foi atendida pelo 
Dr. Rafael comprovando o possível atropelamento. Precisaremos de ajuda para as despesas 
desta menina...
Nos foi solicitado um raio x, que foi realizado na sexta-feira, e o resultado apenas comprovou 
o já imaginado, ela teve o cotovelo comprometido, e caso a medicação não surta o efeito, terá 
que ser operada.
Até o momento foram gastos:
Taxi-dog Resgate - 30,00, Raio X - 140,00, Taxi-dog para raio X - 45,00
Fora as despesas da internação e medicação futura...
Quem pode colaborar com a Maya?

Amigos e amigas,

Estamos pedindo ajuda para conseguirmos um 
novo lar para o Guilherme (quando ele estiver 
recuperado) e também estamos fazendo uma 
campanha para ajudar no pagamento das suas 
despesas - pedimos 10,00 por mês de cada 
amigo e mandamos a prestação de contas 
mensalmente. 

A cirurgia dele foi paga por uma pessoa 
maravilhosa. 

Mas ainda temos hospedagem, medicamentos 
e alimentação. 

Quem puder ajudar de alguma dessas formas, 
nós e o Guiga agradecemos demais!
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Cuidados com Alimentação!

Colaboradores:

Rações Pasteur -  
 2237-2169.
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Seu clique pode virar ração! 
Ajudem!
Amigos e amigas,

Estamos participando da promoção Max Total 
Alimentos a Max em Ação!
Onde um clique se transforma em ração! Para 
participar e ajudar, é muito simples!
Siga o passo a passo a seguir!

1º PASSO: Clicar no link https://www.facebook.
com/MaxTotalAlimentos, você pode encontrar 
no GOOGLE ou CADÊ digitando: “Max total 
alimentos facebook”

2º PASSO: Em seguida clicar no 
aplicativo=:CURTIR = UMA REFEIÇÃO;

3º PASSO : O facebook abrirá a aplicação;

4º PASSO: O facebook pedirá sua permissão 
para a votação aparecer pública ou não;

5º PASSO: Escolha da ong, podendo ser por 
nome (IRMÃO ANIMAL) ou estado (RIO DE 
JANEIRO);

6º PASSO: Pronto!!! Doação feita e 
CONCLUÍDA!!!!!

Obrigado a todos pela ajuda e apoio de 
sempre.
Grupo Irmão Animal
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Feliz Dia das Mães!! Toda mãe de bicho é um pouco andorinha

Segundo uma lenda popular, vendo que Jesus sofria na cruz, uma andorinha voou até ele e 
começou a retirar, um a um, os espinhos que feriam a sua testa.

Acreditamos que cada vez que você retira um animal da rua ou compra uma briga em favor da 
natureza está, como as andorinhas, aliviando a dor do nosso Pai maior.

Por isso, andorinha, deite seu rosto em nosso ombro e aceite nosso carinho e amor.

Sabemos que ser mãe de bicho não é fácil. Porque mãe de bicho é teimosa e recusa a aceitar 
que não podemos proteger todos os filhotes da Terra. Ser mãe de bicho é experimentar todos os 
dias a impotência. Por isso, às vezes nosso canto é triste e nos sentimos presos nas gaiolas da 
ignorância.

Mas mãe de bicho também é a mãe mais feliz do mundo. No seu coração vivem esperanças. 
Vivem lá inquietas, alertas, incansáveis. Ter esperanças assim é um verdadeiro privilégio. Faz a 
gente voar em direção aos sonhos de maneira destemida.

Quem consegue prender um sonhador?

Mãe de bicho pode ser mulher ou homem. Tem mãe de bicho de todas as idades. Porque ser 
mãe não está restrito à própria espécie nem ao ato de dar à luz. Ser mãe é acreditar que tudo 
é possível e que no final o bem triunfará. Afinal, é por acreditarmos nisso que criamos nossos 
filhotes seguros.

Ser mãe de bicho bicho e bicho homem é preparar o mundo para que os nossos pequenos 
herdeiros possam pousar com coragem e otimismo.

Nesse Dia das Mães desejamos compartilhar com você nossa fé de que juntos estamos 
preparando uma linda primavera. Acalme seu coração e acredite. Você é andorinha-mãe e muito 
importante no grande plano de Deus.

Abraços Fraternos
Grupo Irmão Animal

Amigos e Amigas,
Ontem recebi esta linda mensagem enviada 
gentilmente por uma amiga.
Li emocionada e não poderia deixar de dividir 
com todas(os) vocês. Como diz o ditado, uma 
andorinha só, não faz verão, se ajudamos a 
tantos é graças as Andorinhas amigas que 
revoam ao nosso lado….
Feliz dia das Mães a todos vocês.
Com um forte abraço,
Irmão Animal

Texto: Equipe do Projeto Bicho de Rua
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Campanha para ajudar os animias resgatados da enchente

Link para adoção:
http://www.bicharia.com.br/projeto/os-caes-de-petropolis

A cidade acorda marrom de barro, tratores, caminhões e carros de bombeiros ainda hoje 
fazem parte da paisagem da nossa cidade, a vida voltou ao normal, mais infelizmente não 
conseguimos fazer o tanto que gostaríamos. 

Cenas fortes nos marcaram, cachorros arrastados pela forte correnteza dos rios, animais 
feridos nas ruas, desorientados, assustados. 

Foram vários dias de atendimentos a abrigos, dando assistência tanto as pessoas como os 
cães em que lá se encontravam. 

Ainda permanecemos neste trabalho, a luta não acabou, alguns seguem em tratamento, outros 
procuram um novo lar, tendo em vista que seus donos perderam tudo. 

Alguns tutores vieram a nós com lágrimas nos olhos implorando para ficarmos com seus cães 
em muitos abrigos não eram aceitos, futuro incerto e a dor de uma vida inteira levada pelas 
águas. 

Conseguimos dar apoio e atendimento devido a vários cães e gatos, junto com os amigos Ana 
Cristina (AnimaVida) e do veterinário Dr Pedro. 
Para darmos continuidade na assistência dos animais recolhidos precisamos da ajuda e 
solidariedade de todos.
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Amigos e Amigas,

Como todos já perceberam, o frio chegou.
E junto dele, a necessidade de mantermos nossos peludos aquecidos, os de casa e os da rua.
Segue junto a este email, algumas dicas para aquecer os seus peludos e como colaborar com a 
Campanha de Inverno do Irmão Animal.

Para Contribuir:

Enquanto seu animal de estimação está dormindo quentinho em sua casa, muitos animais de rua 
e de comunidades carentes adoecem e chegam a morrer de frio com as baixas temperaturas. 
Alguns são cuidados por pessoas de grande coração, mas sem grana, alguns vivem em 
hospedagem, lares temporários, cemitérios e até em casinhas na rua.

Com o objetivo de aquecer esses peludos, criamos a Campanha de inverno – Aqueça um peludo 
carente, para arrecadar doações de caminhas, cobertores e roupinhas.

Você pode participar doando qualquer paninho que seu pet não use mais ou comprando um novo 
para doar. Basta entrar em contato com o Irmão Animal, que marcaremos a melhor forma de 
pegar sua doação: contatos@irmaoanimal.com

Doação de cobertores e mantas velhas ou novas;
Doação de tapetes e passadeiras antigas;
Doação de lençóis e panos usados;
Doação de caminhas e casinhas velhas ou novas;
Doação de roupinhas para cães/gatos velhas ou novas;

PARTICIPE!
AQUEÇA UM ANIMAL CARENTE NESTE INVERNO!
O POUCO PARA ALGUNS PODE SIGNIFICAR TUDO PARA MUITOS!

Quando a temperatura cai, assim como nós, os bichos também sentem as consequências. Veja 
como aquecer seu cãozinho ou gatinho no inverno


