.'. TRIBUNA ANIMAL - A voz dos animais .'.

No Quintal de São Francisco os idosos sofrem mais no inverno. Faça a sua colaboração.
20-Jun-2012

{nomultithumb}
O Quintal de São Francisco, em nome de 94 cães e 21 gatos que ainda moram no abrigo de Parelheiros AGRADECE
pela colaboração de sempre. Acredita também que poderá contar com você mais um INVERNO.
IDOSOS SOFREM MAIS NO INVERNO!
O Quintal de São Francisco estará recebendo COBERTORES, usados ou novos, a partir da 1ª. Semana de Junho, em
nosso escritório na Rua Teodureto Souto, 814, Cambuci, de 2ª. a 6ª feiras, das 9 às 17 horas, e aos sábados das 9 às 12
horas. As doações serão para enfrentarmos este RIGOROSO INVERNO e também dividir com outros abrigos que
enfrentam dificuldades com muitos animais.
NA LUTA PELOS ANIMAIS
O Quintal de São Francisco, afiliado ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e membro da equipe de voluntários
do Movimento Crueldade Nunca Mais, permanece para melhorar a situação dos animais em nosso país. Como membro
do Conselho Deliberativo do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, o Quintal de São Francisco participa das novas
decisões que empreenderão grandes esforços pelos animais nas áreas de entretenimento (circos, vaquejadas, rodeio,
rinhas, etc), animais em pesquisa (experimentos, etc), zoonoses graves que fazem dos animais sujeitos de decisões
cruéis como a leishimaniose, e participação efetiva no Congresso Nacional no acompanhamento de projetos de lei que
podem beneficiar ou prejudicar os animais.
SUA COLABORAÇÃO
Estamos encaminhando os boletos para os colaboradores que preferem fazer seus depósitos desta forma e também
disponibilizando nosso site onde pode ser feito pelo PagueSeguro com cartões de débito
ww.quintaldesaofrancisco.org.br
Gratos por sua valiosa colaboração mensal, desejamos a todos felicidade e paz, e que a disponibilidade de sua doação
ao Quintal de São Francisco seja multiplicada inúmeras vezes em retorno.
Banco Bradesco,
Agência 3130-5
Conta corrente
21.348-9
CNPJ 53.760.104/0001-60
Atenciosamente,
Angela Caruso
Presidente
angelacaruso@terra.com.br
Fonte: Quintal de São Francsco
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