


Espalhar sorrisos, multiplicar o amor

Natal é 
época de 
estar em 

família, de compar-
tilhar momentos, 

histórias, sentimen-
tos.  Mas se a situa-
ção antes já não era 
fácil, agora com a 

pandemia para muitos 
lares a situação tor-

nou-se ainda mais com-
plicada. 

 Para tentar deixar 
o natal dessas pessoas um 
pouco mais doce, um grupo 
de amigos da cidade de Tio 
Hugo se reuniu para fazer o 
bem. Eles não possuem um 
nome especifico, então va-
mos chama-los de Natal So-
lidário.
 Michele Lisangêla 
Kern, professora, integrante 
da ação conta que “o gru-
po surgiu através de uma 

reunião entre amigos, onde 
se teve como inicial levar 
a magia e a alegria do natal 
principalmente para famílias 
carentes. Assim, fomos atrás 
de doações, tanto em dinhei-
ro como em brinquedos usa-
dos, balas, etc. Com o passar 
dos anos conseguimos ir nos 
organizando melhor, e ago-
ra, quando chega dia 24 de 
dezembro, as crianças e fa-
mílias já ficam esperando o 
Papai Noel passar”. 
 No total 12 pessoas 
integram a equipe.
 Inicialmente eles 
também distribuíam dona-
tivos no município de Ibi-
rapuitã, mas atualmente se 
atem apena a Tio Hugo, pas-
sando tanto na área urbana 
da cidade quanto na rural. 
Em novembro eles já estão 
trabalhando para dar o me-
lhor no natal “as doações pe-

dimos sempre em balas, brin-
quedos (tanto usado como 
novos), colocamos algumas 
caixas no comércio do mu-
nicípio para quem quiser de-
positar sua doação. Também 
organizamos alguns vidros 
que circulam na cidade para 
quem quiser fazer a doação 
em dinheiro”. Os integrantes  
estão sempre a postos, pron-
tos para buscar donativos, 
dar informações entre outras 
coisas.
 Pode parecer clichê 
de assistência social ou as-
sunto batido falar de soli-
dariedade no natal. Mas en-
gana-se quem pensa assim. 
Muitas famílias muitas vezes 
mal têm condições financei-
ras de prover o básico para 
si mesmo. Em uma época 
assim não é pena a questão 
financeira que afeta, mas o 
psicológico também. Mesmo 

No ano anterior cerca de 3 mil reais foram arrecadados

de forma implícita as crian-
ças ficam na expectativa de 
um presente, uma singela 
lembrancinha, um doce. Os 
pais vendo essa situação ten-
dem a se sentirem culpados, 
mesmo não admitindo isso. 

Pois que família não quer 
proporcionar aos filhos um 
sorriso ao ver o embrulho de 
presente?
 Ações como a feita 
pelo grupo, traz mais do um 
brinquedo, uma cesta de co-

Feliz
Natal!

BRITAGEM TIO HUGO
GAYGER (54) 3338-9096

(54) 99605-9308

Nesta época de milagres,
desejamos aos nossos
amigos e clientes um Natal
e Ano Novo com muita luz e
momentos mágicos.

Feliz
Natal!

QQuuee  aa  ppaazz  ee  aa  ccoommpprreeeennssããoo

rreeiinneemm  eemm  nnoossssooss  ccoorraaççõõeess

nneessttee  NNaattaall  ee  nnoo  AAnnoo  NNoovvoo

qquuee  ssee  aapprrooxxiimmaa..  BBooaass  FFeessttaass..
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Feliz
Natal!
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Que a estrela principal do NNaattaall
seja uma luz a brilhar sempre.

CRÉDITO: ARQUIVO PESSOAL/ MICHÊLE KERN

Todos os anos no dia 24 de dezembro eles saem por Tio Hugo levando presentes

CRÉDITO: ARQUIVO PESSOAL/ MICHÊLE KERN

mida, uma guloseima. Eles 
trazem um acalento para a 
alma dessas pessoas. E para 
as suas também, comparti-
lhar o que temos ser solidário 

é algo que beneficia quem re-
cebe e quem doa sendo moti-
vo de alegria, descritas com 
perfeição na voz de Michele 
“ primeiramente agradeço 

muito a cada ano poder par-
ticipar e organizar esta ação, 
pois por maiores que são as 
nossas dificuldades que en-
frentamos durante o ano, che-

gar nessa data 
com saúde já é u m 
grande motivo para agrade-
cer. Também por poder ver a 
alegria das  famílias ao rece-
berem as balas, brinquedos e 
até por ver o Papai Noel, não 
existem palavras que descre-
vam esse momento. [...]  Tal-
vez o primeiro pensamento 
que vêm a cabeça quando 
pensamos quando falamos 
em natal solidário seja uma 
ação destinada a criança, 
mas na verdade a emoção e 
alegria com a chegada con-
tagia a família inteira [..] nos 
mesmo que participamos 
somos recompensados de di-
versas maneiras, como com 
sorrisos, abraços e também a 
gratificação em fazer alguém 
feliz”.
 A todos aqueles que 
quiserem ajudar, fazer uma 
doação, ou precisar mais in-
formações pode contatar os 
seguintes representantes do 
grupo:

M i -
chele ( 5 4 ) 
9976-8968

Valdeci (54) 9624-
6713
 Que esta 
emoção, esta ener-
gia possa estar pre-
sente nos lares de 
muitas famílias. 
 E sempre que 
possível faça uma doa-
ção, seja um brinquedo, 
alimento ou até mesmo 
tempo de fazer algo 
por alguém. 
 Pois as pequenas 
ações podem trazer os mais 
importantes resultados. Um 
minuto dedicado ao outro 
fará a diferença na vida des-
sa pessoa de uma forma que 
jamais se imagina. 
 Mais do que presen-
tes espalhar amor e solida-
riedade é necessário. 
Ainda mais no mundo de in-
certezas que vivemos. 

Os sonhos de natal fazem o Espírito 
renascer. Nos envolvendo com um 

laço de esperança e renovando a força
 e a coragem para buscarmos os nossos 

verdadeiros ideais. 

Homenagem da Câmara 
Municipal de Tio Hugo 

Feliz
Natal!

Desejamos a todos
um Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo.

Feliz
Natal!

S U P E R M E R C A D O

C I M A R O S T I

Um Natal iluminado a todas 
as famílias, com a renovação da 
esperança de um próspero 2022. 

Feliz Natal e Ótimo Ano Novo!



Quatro patas

Um amor 
que não 
pede nada 

em troca, carinho, 
afeto, lealda-

de distribuídos a 
quem lhe der aten-
ção, para eles sua 
posição social, o va-

lor do seu contrache-
que, a marca do seu 
carro não influenciam 

em nada. É claro 
que estamos falando 

dos animais. Não im-
porta se latem, miam ou 
cantam. Esses seres pre-
cisam de atenção, cuida-
do e amor, mas também 
um local adequado para 
viver.
 Mas infelizmen-
te ainda há maus tratos, 
ainda há quem os aban-
done na rua como quem 
descarta um pote velho. 

E isso é inadmissível, 
eles dão sorte quando en-
contram guardiões que 
os acolhem, protegem e 
cuidam. 
 Em Victor Graeff 
está se formando a As-
sociação Quatro Patas, 
ainda em fase de orga-
nização burocrática, mas 
na prática eles já atuam 
na comunidade há muito 
tempo. 
 Luciano Dreh-
mer vereador cidade foi 
quem propôs ao grupo 
a criação da associação, 
pois segundo ele este é 
um meio de conseguir 
auxilio financeiro do po-
der público.  Marilene 
Lappe, integrante do gru-
po e defensora árdua dos 
animais conta “Pronto 
pensei agora vai. Junta-
mos pessoas, constituí-

Marilene luta para que todos animais sejam protegidos

Boas FestasAlto Alegre, Barros Cassal, Campos Borges, Espumoso, Fontoura Xavier, ,Gramado Xavier
Ibirapuitã, Itapuca, Mormaço, São José do Herval, Soledade, Tio Hugo e Victor Graeff  

Associação dos Municípios do 
Alto da Serra do Botucaraí

Feliz
Natal!

A AMASBI agradece a confiança e amizade recebida 
neste ano de 2021 e deseja a todos um Feliz Natal e

um Ano Novo com muitas realizações e prosperidade.

Feliz
Natal!

Que neste Natal a alegria esteja presente todos 
os dias, com muita paz, amor e sonhos 

realizados, Feliz Natal e abençoado 2022!

Boas Festas

Feliz
Natal!

BORRACHARIA

(54) 99906-9076 / 99621-7847
BR 386 - Km 214 - Tio Hugo - RS

Feliz Natal e Ano Novo! 
Que a prosperidade, 
o sucesso e a felicidade
 façam sempre parte 
da sua vida.

Feliz
Natal

 TOE RA NC EI AFÍ RT IE A

R

UNIÃO DO SUL

Desejamos que o seu Natal 
seja brilhante de alegria, 

iluminado de amor, cheio de 
harmonia e completo de paz.

Boas
Festas

e

Feliz
Natal!

COMERCIAL

ERIN

Talvez o melhor enfeite

de Natal seja distribuir

um grande sorriso por

todos que amamos.

Feliz
Natal!

Desejamos um Feliz 
Natal e um Próspero 
Ano Novo! A todos 
nossos amigos e 
clientes!

Hotel
Sou do Sul

(54) 3378-9217

Feliz
Natal!

Que nesse natal a alegria 
do Senhor esteja presente
 todos os dias, com muita

paz, amor e sonhos 
realizados.Feliz e 
abençoado natal.

CRÉDITO: ARQUIVO PESSOAL/ MARILENE LAPPE

Casa comunitária feita para abrigar uma cadelinha

CRÉDITO: ARQUIVO PESSOAL/ MARILENE LAPPE

mos uma diretoria. Au-
xiliamos os abandonados 
com remédios, ração e 
abrigo. Nosso grupo é 
pequeno, formado por di-
versas pessoas da comu-
nidade, cada uma traba-
lha do seu jeito, eu gosto 
de dizer que é um traba-
lho de formiguinhas.”.

 Esse trabalho co-
meçou há mais tempo “há 
oito anos eu e um peque-
no grupo de amigos, re-
solvemos nos unir e con-
versar com comunidade 
sobre os cães abandona-
dos em nossa cidade. Na-
quela época infelizmente 
as ideias não saíram do 

papel”.
 Mas mesmo as-
sim cada uma das pes-
soas continuou lutando 
pela causa do seu modo. 
Atualmente Marilene 
conta que são 43 inte-
grantes que batalham 
“Nossa meta é diminuir 
ou eliminar a população 
de rua, iniciar um traba-
lho de conscientização 
a nível municipal sobre 
a qualidade de vida ani-
mal, porque as denuncias 
de maus tratos é enorme, 
conduzir de maneira pa-
cifica as orientações”. 
 Essa abordagem 
gera conscientização, 
leva há uma mudança de 
mentalidade a respeito da 
situação.  “São denuncias 
das mais variadas, des-
de cães de vizinhos que 
latem demais ou sujam 
a calçada, ate casos de 
maus tratos terríveis, cor-
rente muito curta, falta de 

água, alimento 
ou abrigo, a t é 
espancamen- to. Não 
conseguimos finais feli-
zes para todos, mas ten-
tamos ate o final. Aqui 
em nosso município você 
até encontra potes de 
água na calçada em fren-
te a algumas casas, potes 
com ração e no anonima-
to pessoas que dão remé-
dio para vermes e pulgas. 
Encontramos pessoas de 
coração gigante que ali-
mentam e dão carinho a 
eles”.
 Essas denuncias 
são averiguadas, mesmo 
com todas as dificulda-
des, eles buscam solu-
ções e o melhor possível 
para esses animais. 
 Ela conta ainda 
que há o sonho de ter um 
programa de castração 
de animais na cidade, 
sonho este que pode se 
tornar realidade, segun-

do informações 
fornecidas pelo 
vereador Dreh-
mer o secretá-
rio municipal 
da administração 
Ismael Elger está 
se organizando 
para iniciar as cas-
trações já no mês de 
janeiro. 
 “Essa luta 
sabemos que 
acontece em todos o s 
municípios, queremos 
que o nosso seja refe-
rência, um exemplo, por 
isso lutamos pela cau-
sa animal. Ainda faltam 
recursos, não estamos 
conseguindo lares pro-
visórios e isso tem di-
ficultado nossas ações” 
emocionada ressalta Ma-
rilene.

A Administração Municipal de Victor Graeff deseja para você e sua
família um Natal abençoado. Que todos os lares sejam invadidos

por alegria, amor e compaixão pelo próximo. 
NATAL
UM FELIZ E ABENÇOADOS 

PARA TODOS OS VICTORENSES 

Feliz
Natal!

A esperança é a maior
aliada de um sonho

Boas Festas! Feliz
Natal!

Boas Festas

STTR
Feliz Natal e um 

Ano Novo cheio

de realizações!

Agradecemos aos nossos associados e amigos por
 tamanha colaboração.

Feliz
Natal! Exclusiv

stofariaE
Exclusiv
stofariaE
Exclusiv
stofariaE
Exclusiv
stofariaE
Exclusiv
stofariaE
Exclusiv
stofariaE
Exclusiv
stofariaE

Aproveite esta data 

com a paz, o amor 

e o carinho que 

ela tanto merece. 

Feliz Natal! 

Feliz
Natal!

Desejamos um
Natal abençoado,

repleto de paz e amor.
E que o novo ano

transborde desses
momentos que nos

fazem rir à toa.

Auto Elétrica do 

ZÉZINHO

Feliz
Natal!

�ue a mensagem de �é
e esperança do Natal 
renove nossas �orças

para con�nuar lutando
 no Ano Novo

que se apro�ima!

Feliz
Natal!

BORRACHARIA
Caciamani

Desejamos que o seu
Natal seja brilhante de
alegria, iluminado de

amor, cheio de harmonia
e completo de paz.



Espalhando amor

Como é 
que Pa-

pai Noel não se 
esquece de nin-

guém, seja rico, 
ou seja, pobre o 
velhinho sempre 

vem” esse clássico 
da música natalina 
traz uma realidade 

diferente da so-
ciedade, muitas 

crianças são “esquecidas 
pelo Papai Noel” todos 
os anos.
 Mas em contra-
partida, ele tem vários 
ajudantes que se doam 
todo o ano, buscando 
doações, arrecadando 
mantimentos, brinque-

dos e distribuindo em 
todos os lugares aonde 
seus corações solidários 
podem estar.
 Grupos como Li-
nha Machado, um time 
da cidade de Tio Hugo. 
Gerson Pereira, repre-
sentante do grupo conta 
que ao todo são cerca de 
8 a 12 pessoas que atuam 
“A ideia surgiu de minha 
parte para ajudar pesso-
as carentes a ter um Na-
tal melhor e mais feliz e 
também ver a felicidade 
das crianças de nossa ci-
dade, fazer o Natal delas 
mais feliz. Já realizamos 
várias ações tipo essa de 
Natal de Páscoa e para 
ajudar atletas do time 

Todos os anos o grupo Linha Machado sai por Tio Hugo levando presentes

Feliz
Natal!

Desejamos para todos nossos
amigos e clientes um Natal 

repleto de luz e prosperidade
e um Ano Novo cheio de 

realizações.

Feliz
Natal!

Que este Natal lhe traga muita 
felicidade para todos os dias

do Ano Novo. Feliz Natal
e Próspero Ano Novo a 

todos os amigos e clientes.

Vereador

Nelson Dapper

Quando a primeira

luz do Natal se acende

no céu, o mundo todo

fica mais calmo e

mais bonito.

Feliz
Natal!

Homenagem do

Feliz
Natal!

(54) 3338-9005 
Tio Hugo - RS

Mais do que clientes

temos amigos e

você é uma 

dessas pessoas.

Feliz
Natal!

Que a paz e a compreensão
reinem em nossos corações 

neste NATAL e ANO NOVO
que estão por vir.

Feliz
Natal!

Todos os presentes do Natal são
muito pequenos se comparados
à presença de Deus na sua vida.

Feliz Natal!

AUTOTRUCK
RESTAURADORA DE VEÍCULOS E CABINES

Feliz
Natal!

Que a paz e a compreensão
reinem em nossos corações 

neste NATAL e ANO NOVO que 
estão por vir.

Feliz
Natal!

MARMORARIA

MINUSSI

Que Deus em sua
infinita bondade,

abençoe e
encha de paz

todos os corações.
Feliz Natal!

CRÉDITO: ARQUIVO PESSOAL/ GERSON PEREIRA

No ano anterior eles arrecadaram 4 mil reais

machucados que preci-
sou de ajuda” conta Pe-
reira.
 Há mais de quatro 
anos, Gerson e os ami-
gos saem no dia 24 de 
dezembro, percorrendo 

todos os cantos de Tio 
Hugo, levando doces, 
brinquedos, alimentos 
a famílias necessitadas, 
espalhando junto amor e 
solidariedade.
 Devido à pande-

mia, muitas famílias tive-
ram sua renda diminuída 
ainda mais, com a chega-
da de uma época de co-
memorações a questão 
psicológica pesa, e é ai 
que atitudes repletas de 
compaixão como a reali-
zada pela galera do Linha 
Machado, traz luz e con-
forto para alma dessas 
pessoas. Ao receber um 
ato repleto de compaixão 
reacende algo que é cru-
cial na vida do ser huma-
no: a esperança ”Ações 
assim são importantes, 
pois com um simples ges-
to e uma ajuda mínima 
de cada um a gente faz o 
natal, a ceia de natal de 
muitas pessoas, de crian-
ças melhor, mais felizes. 
E ver um sorriso no ros-
to de uma mãe, um pai, 

uma criança é 
o mais grati-
ficante” emo- cionado 
conta Gerson.
 Saber que existem 
pessoas com capacidade 
de se doar ao próximo, 
de ver o sorriso puro da 
criança renova as for-
ças dessas famílias para 
prosseguir. E aumenta 
a vontade de continuar 
ajudando, Gerson conta 
que no ano de 2020 eles 
arrecadaram cerca de 4 
mil reais em doações que 
foram distribuídas entre 
os tio-huguenses
Ações como as deles res-
saltam a vontade de fazer 
a diferença no mundo, 
de lutar por um amanhã 
melhor. Faz pensar que 
muitas vezes temos con-
dições de estender a mão 

ao próximo e 
não o fazemos. 
Que atitudes ins-
piradoras como 
essa despertem 
em todos a von-
tade de ajudar, 
de espalhar amor 
aonde for.
 E para 
você quer fazer a 
vida de alguém 
mais feliz, procu- r e 
a galera do time Linha 
Machado e faça suas do-
ações. Gerson Pereira 
representante do grupo 
está à disposição para 
mais informações e cole-
ta de doações, basta con-
tatar através do telefone 
54 9675-3156. 

Feliz
Natal!

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
DE TIO HUGO

Os sonhos de natal fazem o Espírito renascer.
Nos envolvendo com um laço de esperança e

renovando a força e a coragem para buscarmos
os nossos verdadeiros ideais. 

Feliz
Natal!

Feliz
Natal!

Natal é tempo de comemorar
a vida, espalhar o amor e

semear a esperança.

Boas Festas!

Feliz
Natal!

Que possamos aquecer os nossos
corações com o clima de Natal e
transmitir esse amor a todos
que nos rodeiam.

RESTAURANTE

PARADA 
OBRIGATÓRIA

Feliz
Natal!

Que o Menino Jesus faça morada
em seu coração, irradiando-o com

sua luz e seu amor.
Feliz Natal!

Cuidando da 
saúde de seus olhos

Feliz
Natal!

LONA FÁCIL
TIO HUGO

QQuuee  aa  ppaazz  ee  aa  hhaarrmmoonniiaa

ffeesstteejjaaddaass  nnoo  NNaattaall,,

eesstteejjaa  pprreesseennttee  eemm  ttooddooss

ooss  ddiiaass  ddee  sseeuu  AAnnoo  NNoovvoo..

FFeelliizz  NNaattaall  ee  BBooaass  FFeessttaass!!

Feliz
Natal!

QUE A SAÚDE, A PAZ E O

AMOR SE REÚNAM PARA

CELEBRAR ESTA DATA MÁGICA.

CRÉDITO: ARQUIVO PESSOAL/ GERSON PEREIRA



Anjos de Rua

Te m - s e 
um de-

safio difícil no 
mundo é o de 
conscientizar as 

pessoas, de mu-
dar mentalidades. 
Independente da 

área que se atue 
inserir esse pensa-
mento em socieda-

de é muito difícil. 
Quando se trata de 

animais a situação é 
ainda mais intensa. 
 Situações de 
abandono, maus tra-
tos, descaso é apenas 
a ponta desse iceberg 
gigantesco. É uma ba-
talha de enxugar gelo. 
Grupos de proteção 

animal como  Anjos 
de Rua, hoje composto 
por quatro guerreiros 
que atuam em Lagoa 
dos Três Cantos resga-
tam animais quase que 
diariamente, mas em 
na mesma proporção 
outros são abandona-
dos.
 E não basta ape-
nas retira-los dali, é 
preciso o básico, local 
adequado, água e co-
mida, remédios, casi-
nha. Os protetores se 
viram como podem 
para tentar suprir. Jú-
lio César Bohn é in-
tegrante do grupo de 
Lagoa e um grande de-
fensor dos animais. Ele 
enfrenta esta batalha 
diariamente, em sua 

Com os anjos da rua os animais encontram amor

Feliz
Natal!

Administração Municipal de Ibirapuitã

Feliz
Natal!

É tempo de renovar
e viver em paz

PAVILHÕES  PRÉ-MOLDADOS

(54) 99995-9085

residência ele possui 
um grande número 
de animais “Hoje a 
gente diz assim...eu 
tenho 24 cães diários 
que cuido entre co-
mida...água e medi-
cação...a Luciana que 
é protetora também 
deve ter essa quan-
tia...mas eles tem 
seu lar...90% destes 
cães foram tirados da 
rua...e soltos pela ci-
dade que a gente cui-
da são em torno de 6 
a 7 cães”.  Destes “de-
zessete são meus, eu 
tirei eles da rua pra-
ticamente são meus, 
mas não adianta eu 
não quero doar eles. 
Eles são meu. Tem o 
lugar deles” afirma 

FLORATTA 275

CRÉDITO: ARQUIVO PESSOAL/JULIO CÉSAR BOHN

Eles dão abrigo e proteção aos animais

Feliz
Natal!

Que neste Natal a luz do amor e da paz brilhe na sua vida,
e o Ano Novo traga novos sonhos e muita felicidade!

Câmara Municipal de Vereadores 
de  Ibirapuitã

Feliz
Natal!

Natal é tempo de comemorar

a vida, espalhar o amor e

semear a esperança.

Tenha um feliz Natal

Boas
Festas

Natal é tempo de encontros e
reencontros, e onde procurar ser
e fazer feliz é tudo o que importa!

Feliz
Natal!

Boas
Festas

Feliz
Natal!

Melhor que todos os presentes

debaixo da árvore de natal é a

presença de uma família feliz.

(54) 3380-1307

Feliz
Natal!

POSTO DO

JACI
(54) 3380-1035

Que a beleza do natal se reflita nos
corações, transformando as festas 

em celebrações, para uma vida mais
feliz e harmônica!

Paz, amor, saúde, alegria e
prosperidade. Que a magia
do Natal transforme estas

palavras em realizações
para você

Bohn.
Mas achar um lar para 
esses anjos de quatro 
patas não é fácil, a so-
ciedade ainda está ar-
raigada de pensamen-

tos que cachorro tem 
que ter raça, mas na 
verdade o que importa 
é o amor que eles dão e 
esse não carrega “mar-
ca” então esses animais 

doces e de vida sofri-
da “vão ficando em lar 
temporário onde tem 
lugar” conta Bohn.
Em busca do direi-
to desses animais, de 
uma conscientização 
em massa e de recur-
sos financeiros o grupo 
se uniu a um maior, a 
Rede de Proteção Ani-
mal Alto Jacuí, são 20 
cidades da região, que 
se juntaram em prol da 
causa. Júlio Bohn é o 
segundo secretário do 
grupo “grupo monta-
mos rifas o qual o valor 
arrecadado permanece 
pra quem vende...isso 
faz a diferença para 
nós financeiramente” 
é uma ajuda imensa no 
custeio de mantimen-
tos desses animais.
 Mas os altos gas-

tos que eles 
possuem são u m a 
das dificuldades, para 
cuidar dos bichinhos é 
preciso tempo. Muitas 
vezes abdicar de estar 
junto dos familiares, 
ou de passear para dar 
a eles o amor e atenção 
que os bichinhos me-
recem.
Mesmo com tantas di-
ficuldades nenhum de-
les pensa em desistir, 
em abandonar a causa, 
o respeito aos animais 
passado de geração em 
geração “Animais eu 
adoro desde que me 
conheço por gente, 
meu Pai sempre teve 
todos tipos de animai, 
mas a batalha de aju-
dar animais de rua e 
abandonados faz uns 
15 anos [...]Protetor 

d e ani-
mais é uma 

ação muito im-
portante e fun-
damental em 
todos os mu-
nicípios. . . tra-
balho diário e 
gratificante pois 
a gente sabe que 
os animais depen-
dem de nós para 
que eles possam 
ter um pouco de 
alegria...O olhar deles 
já diz tudo para nós.” 
Todo apoio para man-
ter essa causa é neces-
sário. Quem quiser 
ajudar o grupo Anjos 
da Rua pode contatar 
Júlio Cesar Bohn atra-
vés do telefone (54) 
9621-0196.
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