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PAUTA - Vem aí o II Mutirão de Ação Animal- Casa Amarela

Um evento bom p cachorro.
se quiser ver as fotos da 1º edição entra nos links abaixo:
http://dogmidia.blogspot.com/2011/02/novas-imagens-da-acao-caomunitaria.html
http://dogmidia.blogspot.com/2011/02/atendimento-veterinario-na-acao.html
http://dogmidia.blogspot.com/2011/01/missao-cumprida-mais-de-350-animais.html

Vem aí o II Mutirão de Ação Animal- Casa Amarela
No próximo sábdo, dia 30 de Abril, o Recife vai receber o II Mutirão
de Ação Animal, um dia de eventos e serviços gratuitos abertos ao
público em geral e seus animais, numa inédita união de forças por
parte do poder público, ONG’S, Protetores e Empresas Privadas. O
primeiro foi realizado com sucesso em janeiro, na praça do Forte, no
bairro do Cordeiro, quando foram atendidos mais de 350 animais em
4 horas de ação.
Agora o evento parte para a sua segunda edição, no Sitio da
Trindade, atingindo a populosa região de Casa Amarela. Nesta ação a
meta é atender 500 animais com uma circulação de mais de 1.500
pessoas. O Mutirão promove atendimento veterinário para cães e
gatos, chipagem de identificação de animais, aplicação de vermífugos
e carrapaticidas; banho e tosa, palestras, feira de adoção de cães e
gatos e feirinha de produtos Pet. Todos os veterinários e demais
pessoas que vão trabalhar são voluntários e nada recebem.
Os brindes a serem sorteados entre os animais e seus donos, foram
doações de voluntários e de patrocinadores.
Haverá ainda um show Dog, com demonstração de cães adestrados
e animadores culturais circulando por todo o evento e distribuindo
material educativo.
O Mutirão de Ação Animal é uma promoção do Projeto Educãodo e o
Blog dogmidia.blogspot.com , que conseguiu todos os
patrocinadores. O evento tem o apoio de ONG´s de Proteção Animal,
Prefeitura do Recife, Governo do Estado e empresas privadas. Estão
dando apoio ao evento, no local, a CTTU, para organização do tráfego na Estrada
do Arraial; a Policia Militar, através do 11º BPM; a Brigada Ambiental, a Guarda
Municipal e o Samur, para eventual emergência.
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Contato:
Goretti Queiroz- 9976.8912
Serviço:
DATA: 30/04/2011
Horario: das 08:00 às 13:00
Local: Sitio da Trindade- Casa Amarela
Informações: www.dogmidia.blogspot.com
Só podem participar animais com coleira e guia

O Mutirão de Ação Animal é uma promoção do Projeto Educãodo e o Blog
dogmidia.blogspot.com e tem o apoio de ONGS de proteção Animal, PCR,
GOVERNO DO ESTADO e empresas privadas : Royal Canin, Scalibour,
Laboratorio Bravet; Supranor; Merial; Instituto Cãochorro- SP; Vida AlegrePousada Animal- Aldeia; HONEY DOG- Curso de Banho e Tosa e Pet Shop;
Clinica Veterinaria Dr. Rogerio de Holanda; Clinica Veterinaria Amor de Bicho,
Água Mineral Santa Joana; Clinica veterinaria Mundo dos Bichos:
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