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Quem Somos

• A Faros d'Ajuda é uma Organização da Sociedade 
Civil (OSC) sem fins lucrativos que atua em prol 
dos animais de rua da região de Bragança 
Paulista.

• Desde sua fundação em dez/2005, vem atuando 
em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Bragança Paulista na gestão do canil municipal e 
desenvolve forte trabalho na recuperação, 
castração e adoção de cães e gatos de rua.

Ao longo de sua história, a Faros d'Ajuda 
acolheu mais de 16 mil animais em situação de 

risco e abandono, realizou mais de 13 mil 
castrações e doou mais de 9 mil cães e gatos.



Nossa Missão

• Promover a saúde, a alimentação, o abrigo e o bem-estar 
de animais abandonados que estejam em perigo, 
doentes, debilitados e feridos, ou sejam vítimas de maus 
tratos.

• Promover a adoção controlada desses animais.

• Incentivar a posse responsável; e

• Apoiar órgãos governamentais e outras entidades com 
objetivos similares.



Parceria Pública - Privada

Desde o inicio das suas atividades a Faros D’ajuda se mantem 
de DOAÇÕES financeiras e de bens de consumo provenientes de 
seus colaboradores, de munícipes da região atrelados a causa 
animal além da algumas empresas regionais e empresas do 
setor. 

A Faros d’ajuda mantém um CONVÊNIO com a Prefeitura de 
Bragança Paulista para a manutenção do abrigo e dos animais 
que lá estão. 

Ao longo dos anos, a Instituição tem promovido diversas 
atividades sociais tais como eventos beneficentes, campanhas 
de adoção e conscientização para a posse responsável, dentre 
outras.



Atendimento Clínico Veterinário

Visando o bem-estar dos animais e maior contribuição à 
sociedade, A Faros d’Ajuda também realizada atendimento clínico 
e cirúrgico GRATUITO aos animais de tutores de baixa renda, 
inclusive com doação de medicamentos e exames. Para essa ação, 
não contemplada no convênio municipal, a Faros d’Ajuda conta 
com recursos próprios oriundos de eventos beneficentes e 
doações da sociedade. Em média, são 600 atendimentos 
efetuados mensalmente. 



Bicho Castrado

Lançado em 2006, o projeto social Bicho Castrado visa 
conscientizar a população da região bragantina sobre a 
importância da castração de seus pets. Ao longo destes 
anos foram elaborados mais de 15 mil procedimentos 
cirúrgicos desse tipo, visando o controle de natalidade e 
a saúde do animal. 

Todos os procedimentos cirúrgicos foram efetuados 
utilizando as técnicas mais recentes e anestesia inalatória 
para a segurança do paciente.



Programa Adote 
um Amigo

Este programa foi desenvolvido para 
incentivar a adoção de animais do abrigo. 
Foram realizadas mais de 10 mil adoções 
documentadas desde o início de nossas 
atividades. Todos os animais adotados são 
castrados, vermifugados e vacinados.

Quase que em sua maioria, atuamos com 
animais vulneráveis, acolhidos da rua e que 
não possuem um histórico médico e até 
mesmo comportamental, sendo assim, 
proporcionamos ao adotante o atendimento 
veterinário gratuito caso o animal adoeça. 
Isso facilita o acompanhamento do animal e 
do adotante.



SAMUVET 

Em março/19, o Sistema de Atendimento Médico de Urgência 
Veterinária – SAMUVET foi implantado pela Prefeitura 
Municipal de Bragança Paulista e desde então é gerido pela 
Faros d’Ajuda. A Instituição mantém 3 equipes de Médicos 
Veterinários que trabalham 24hs atuando no resgate de 
animais de rua doentes e feridos. Esses animais, após resgate, 
são levados para a Instituição onde passam por nova avaliação 
e tratamento clínico e/ou cirúrgico.

Desde o início do serviço, a Faros d’Ajuda atendeu a mais de 
3.400 ocorrências, com 70% de animais resgatados e 
acolhidos no abrigo para tratamento.

Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência 
Veterinária



Relatórios de atividades

RELATÓRIO DE AÇÕES PREVENTIVAS

2019

Vermifugação 726

Vacinação 1176

Controle de parasitas 564

Teste FIV/Felv 50

Total de ações preventivas 2516

Média mensal 210

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SAMUVET

2019

Total de Ocorrências Atendidas 1639

Média Diária de ocorrências 6

Ocorrências por espécies 1639

Cão 1020

Gato 473

Outros 146

Animais não resgatados 569

35%

Animais Resgatados 1070

65%

2019: de 11 de março a 31 de dezembro



Relatórios de atividadesRELATÓRIO DE SAÍDAS DO ABRIGO

2019

Total de Saídas 1647

Média Diária de saídas 5

Saídas por espécies

Cão 989

Gato

Outras Espécies

Saídas por motivo/espécie

Transferência de Outras Espécies

Retomada de Posse

Cão

Gato

Outras Espécies

Retorno à Origem Comunitário

Cão

Gato

Outras Espécies

Adoção 369

Cão

Gato

Outras Espécies

Óbito 1033

Cão

Gato

Outras Espécies

Animais abrigados final  período 620

245

658

RELATÓRIO DE ENTRADAS NO ABRIGO

2019

Total de Entradas 1706

Média Diária de entradas 5

Entradas por espécies

Cão 1000

Gato 560

Outros 146

Entradas por origem

Abandono no abrigo 76

Resgate Samuvet 1070

Resgate de terceiros 560

Devolução de animal adotado



Relatórios de atividades

Castrações

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Castração do abrigo 13 32 31 28 58 63 51 62 57 58 46 36 535

Castração gratuita para SMMA 34 43 28 105

Total de castrações 47 75 59 28 58 63 51 62 57 58 46 36 640

Média mensal 53

2019



Relatórios de atividades
RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS EXTERNOS

2019

Consultas e retornos gratuitos 3184

Solicitação/Realização de exames 187

Internações 12

Procedimentos clínicos 220

Cirurgias e castrações 105

Total atendimentos externos 3708

Média mensal 309



Ajude-nos a ser melhor ainda !!!

Nestes 14 anos temos nos dedicado à causa animal. Enfrentamos inúmeras 
adversidades e algumas vezes pensamos em desistir, mas o amor pelos 
animais sempre falou mais alto no final. 

https://www.farosdajuda.com.br/

https://www.facebook.com/farosdajuda

https://www.instagram.com/farosdajuda

Relatório de Atividades em 2019
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Fundadora e Presidente Voluntária
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