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Quem Somos
A Associação Quatro Patinhas ® (Guapimirim, RJ)
Nós, como você, pelo amor e respeito a todas as espécies!

Da adoção da encantadora gatinha Lilo, em 2004, nasceu o projeto da associação, inicialmente
focado no recolhimento de animais em situação de risco e na restauração da saúde dos
mesmos.

Hoje, além do investimento na manutenção dos abrigados no sítio, a Associação Quatro
Patinhas investe na educação da população, divulgando a legislação de direito dos animais e o
conceito de guarda responsável.

A ONG se mantém através da contribuição dos associados e padrinhos, a arrecadação em
campanhas, e a colaboração de voluntários e parceiros, exclusivamente. Todo valor recebido é
revertido no cuidado dos animais.

Estamos crescendo, já mais maduros, e cheios de planos para, no futuro próximo, poder
ampliar nossa atuação, ajudando um número ainda maior de bichinhos em apuros os mais
diversos.

Fazemos isso graças ao apoio de você, nosso colaborador, associado, apoiador e entusiasta
da defesa dos direitos dos animais! Sem meias palavras, o seu apoio equivale a nossa
sobrevivência e atuação!

Há várias formas de participar (clique em Como Ajudar para saber mais), da associação à
participação em nossos mutirões de reforma e ajuda, incluindo o seu relato testemunhal de
experiência e vivência nesta luta. Nosso sucesso depende de seu engajamento!
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Por isso se você já conhece o trabalho da Associação Quatro Patinhas ou se está chegando
agora, unir-vos a nossa família! Por que sempre cabe mais um e todos são bem vindos! Assine
nosso newsletter e fique por dentro de nossas atividades, eventos, publicações e notícias
relacionadas à causa animal.

Palavras Chaves de sucesso no auxílio aos animais abandonados: Posse responsável, criação
indoor; Controle reprodutivo; Educação e conscientização;

Observações:
Atualmente a Associação está com a lotação esgotada. Mantemos na ONG e em lares
temporários animais esterilizados, vermifugados e vacinados aguardando adoção.

A disponibilização para adoção segue criteriosas exigências sobre posse responsável.

Resgatamos animais abandonados e/ou de rua em estado crítico de saúde, sempre
dependendo de nossa capacidade de ocupação no momento. Não ultrapassamos a
capacidade limite visando o bem-estar dos animais.

Equipe da Associação Quatro Patinhas

E-mail: contato@quatropatinhas.com.br
Telefone: (21) 2263-1168
Álbum de fotos: http://picasaweb.google.com.br/quatropatinhas
Últimas Notícias: http://quatropatinhasrj.blogspot.com/
Facebook - http://www.facebook.com/quatropatinhas
Twitter: http://twitter.com/quatropatinhas
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