
Sem compaixão não há paz 



Chow Chow idoso resgatado cego e com a orelha 
arrancada 
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Cadela com tumor de mama 
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21/04/2012 – Gatinha resgatada de bueiro com fratura 
exposta com uma parte pendurada 
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Pitbull resgatada em São Paulo 
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Cavalo  resgatado deitado na beira da estrada, debilitado e ferido. 



Cuidado ao doar gatos e cães pretos, pois podem ser  usados em rituais. 
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25/03/2012 – Curitiba  PR 
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27/05/11 
Osasco/SP - pit bull abandonada, extremamente magra, muito suja.  
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Poodle resgatado dia 22/04/2012, São Paulo 
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Filhote definhando em Pirituba 
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Ração para os animais das aldeias indígenas do Jaraguá 
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Além dos gatos e cachorros dela mesma  que são muitos, ainda tem os da vizinha 
doente, com mais ou menos 60 cães em estado lastimável que ela esta ajudando. 
Eles estão com muita fome. Para piorar, abandonaram em uma casa próximo 15 
cachorros famintos e muito doentes que ela esta cuidando como pode. 
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Este cachorrinho sem rosto foi 
deixado amarrado na porta dela 
quase morto com queimaduras. 
Os remédios são caros e como 
não bastasse ela esta devendo 
tanto ao dono da casa de ração 
que não tem como comprar mais 
nada . 

”Protetora” de animais em Sepetiba/RJ  
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Riacho Grande/SP - “Abrigo” com 93 cães precisam de resgate urgente, 
encontram-se em estado muito grave 



no “abrigo” 
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No abrigo, Magrela  estava 
com insuficiência renal, 
cinomose e em choque.  
Foi realizada transfusão de 
sangue em caráter de 
emergência na madrugada 
seguinte ao resgate, 
porém, após uma melhora, 
entrou em agonia e 
desencarnou. 



"Olhei para os animais abandonados no abrigo...  
os renegados da sociedade humana.  

  
Vi  em  seus olhos amor e esperança, medo e horror, tristeza e a 

certeza de terem sido traídos.  
  

Eu me revoltei e rezei: - "Deus, isso é horrível!  
Por que o Senhor não faz nada a respeito?"  

  
E   Deus respondeu: - “ EU  FIZ,  EU  CRIEI  VOCÊ ! ” 

   
Autor desconhecido 
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Maio/11 – Kyra 
Caso gravíssimo de maus tratos, negligência e crueldade. Esta pit era de um 

criador e quando não servia mais para procriar, foi doada para ser “segurança” de 
uma propriedade.  Ficou assim. 
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Resgatando a verdadeira essência  
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ANTES 

DEPOIS 

Pablo resgatado em dez/10 

Pablo em maio/11 
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ANTES DEPOIS 

Bob Marley foi doado para um menino de 10 anos com paralisia cerebral que utiliza 
cadeira de rodas e ama animais. Na casa já tem uma boxer, mas ele queria um 

cachorrinho bem pequeno para colocar no colo. 



Timão quando adotado. 

ANTES 
DEPOIS 

23 

Timão, quando resgatado com ferimentos 
em toda face e um furo no pescoço. 



ANTES DEPOIS 

Rebatizada Inocência,  agora na Casa do Amor aos Reinos 
Nova Friburgo/RJ 

Chamava-se Chiquinha quando foi resgatada 
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ANTES DEPOIS 
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ANTES 

DEPOIS 
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Cão resgatado dia 30/04/2012 em Heliópolis-SP 



A coragem de fazer o bem 
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“Não se trata de 
defender humanos 

ou animais, é só 
um belo exemplo 

de que o mais 
forte deveria 

defender o mais 
fraco.” 
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ONGS que promovem a Adoção de animais 
 
SAVA - www.sava.org.br 
 
PITCÃO – www.pitcao.com.br 
 
Natureza em forma - www.naturezaemforma.com 
 
União SRD - www.uniaosrd.com.br 
 
Grupo de Apoio Total ao Animal Órfão / RJ - http://bit.ly/mEFJLr 
 
 
Divulgação de eventos de Adoção 
 
Agência de Notícias de Direitos dos Animais - www.anda.jor.br 
Olhar Animal  - www.olharanimal.net 
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“Lembremo-nos de que, quando assumimos uma tarefa movidos 
pelo impulso da alma, temos ajudas especiais, 

nos momentos adequados.” 
Trigueirinho 
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E o que mais podemos fazer? 



Siga-nos no 

@ninarosabrasil 
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