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Atividades desenvolvidas:
A AMPARA Animal dedicou-se em 2018, principalmente aos seguintes projetos e atividades:
1) EVENTOS DE ADOÇÃO:
DATA

EVENTO - Local

Cães Adotados

Gatos Adotados

14, 20, 21, 27 e 28/01

Rio Design Barra - RJ

9

0

03/mar

Shopping Market Place - SP

6

2

08/mai

Faculdade Getúlio Vargas - SP

3

0

10/jun

ACM Lapa - SP

0

0

24/jun

IBIS Paulista - SP

3

7

30/jun

Santana Parque Shopping - SP

6

4

21/jul

Shopping Villa Lobos - SP

5

0

22/jul

Shopping Villa Lobos - SP

0

0

29/jul

IBIS Paulista + The Body Shop - SP

3

3

04/ago

Santana Parque Shopping - SP

7

0

11/ago

MIS - Museu da Imagem e Som - SP

2

1

19/ago

Praça Vinicius de Moraes - Morumbi - SP

1

0

26/ago

IBIS Paulista - SP

3

0

15/set

Santana Parque Shopping - SP

2

1

22/set

Shopping Morumbi Town - SP

2

1

28/set

Patio Victor Malzoni - SP

2

29/set

Le Pain Quotidien Higienópolis - SP

2

3

30/set

IBIS Paulista - SP

6

0

05/out

Natura - SP

3

3

13/out

Vegfest - SP

2

x

14/out

Vegfest - SP

2

x

21/out

Dog Lab - SP

0

1

27/out

Santana Parque Shopping - SP

5

x

10/nov

Mooca Parque Shopping - SP

1

x

24/nov

FAAP - Fundação Armando Álvares Penteado - SP

1

1

25/nov

IBIS Paulista - SP

2

1

15/dez

Hotel Adagio Moema - SP

1

0

79

27

TOTAL
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2) EVENTOS INSTITUCIONAIS:


Convenção de Vendas Ajinomoto

Nos dias 16 e 17 de maio, nosso grande parceiro Ajinomoto realizou a convenção anual de sua
equipe de promotores, vendas, marketing e trade. A AMPARA participou nos dias, fazendo uma
apresentação sobre o trabalho realizado pela ONG e também com a lojinha, vendendo os produtos
próprios.


Simpósio Agener

Mais uma vez participamos de eventos importantes dos nossos parceiros, o X Simpósio Agener
Pet, nos dias 22 e 23 de setembro, no Centro de Exposições Rebouças. Além de levarmos a nossa
lojinha para venda dos produtos, o evento contou com a participação do “Dogão” da AMPARA.


Ecogen

A empresa Ecogen abriu as portas para receber a AMPARA Animal no dia 9 de novembro. Levamos
a nossa lojinha e a Juliana, nossa presidente e fundadora da ong, fez uma palestra de
conscientização sobre a proteção animal para todos os colaboradores.

3) EVENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS/SOCIAIS


Bazar Dia das Mães

No dia 5 de maio realizamos o nosso Bazar beneficente de dia das Mães, no espaço Chez Oscar, na
rua Oscar Freire. Contamos com a participação de diversos parceiros que reverteram parte de suas
vendas em prol dos animais, e também vendemos os produtos que recebemos como doação, com
100% da renda revertida aos projetos da AMPARA.


Pet South America

Em 2018 a AMPARA Animal esteve presente na Pet South America, feira internacional de produtos
e serviços para a linha pet e veterinária. Foram 3 dias, de 21 a 23 de agosto, e a nossa participação
se deu com a nossa lojinha de produtos próprios. Além disso, recebemos doações de grande parte
dos expositores.


Semana AMPARE com MAOZ

Para comemorar o Dia Mundial dos Animais, o MAOZ, restaurante vegetariano localizado na Rua
Augusta, em São Paulo, reverteu parte das suas vendas realizadas na semana de 31/9 a 4/10 para
a AMPARA. Além disso, levamos a nossa lojinha para o restaurante no dia 4/10 para realizar a
venda dos nossos produtos.
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Galeria Jardins

A Galeria Jardins, localizada na rua Oscar Freire, uma das mais badaladas de São Paulo, abriu as
portas para receber a AMPARA e durante os dias 4, 5 e 6 de outubro estivemos por lá vendendo os
nossos produtos com renda 100% revertida para a instituição. Além disso, parte das vendas
realizadas no período pelas outras lojas do espaço foi revertida para a ong.


Bazares de Natal

Em 2018 a AMPARA realizou 2 bazares de Natal para captação de recursos. O primeiro ocorreu nos
dias 8 e 9 de dezembro no Teatro Prevent Senior (SP) e teve como madrinha a blogueira Gabriela
Pugliesi. O segundo, amadrinhado pela atriz e parceira da ong Thaila Ayala, aconteceu em um
espaço de evento no Jardim América (SP) nos dias 15 e 16 de dezembro. Contamos com a doação
de inúmeras marcas, cuja venda dos produtos foi totalmente revertida para a instituição. Tivemos
também a presença de diversos parceiros que doaram parte de suas vendas.


Feira Social Accor 2018

A convite da nossa parceira Accor, levamos a nossa lojinha até a Feira Social que fazia parte da
programação da Solidarity Week, no dia 10 de dezembro, dentro da sede da Accor na Av. das
Nações Unidas, em Pinheiros, São Paulo.


Lançamento coleção AMPARA – Scarf Me

A Scarf Me, marca especial de lenços e roupas, lançou uma coleção com estampa de pets e
destinou parte das vendas para a AMPARA Animal. O desfile de lançamento da coleção aconteceu
no dia 19 de dezembro, na loja Scarf Me, da rua Oscar Freire, em São Paulo.

4) EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO


2ª Cãominhada da Diversidade

Estivemos presentes na 2ª Cãominhada da Diversidade, realizada no dia 31 de maio. Essa
cãominhada ocorreu junto com a 18ª edição da Feira Cultural da Diversidade, no Vale do
Anhangabaú (SP) e integrou o calendário do 22º mês do Orgulho LGBT de São Paulo. O evento teve
por objetivo conscientizar adultos e crianças de que os animais são seres sencientes e que
precisamos respeitar a vida em todas as suas formas e manifestações. Contamos com o apoio de
diversos parceiros e distribuímos brindes para as pessoas que inscreveram seus animais para a
Cãominhada.


Caminhada Contra Testes em Animais

No dia 29 de julho a AMPARA Animal, em parceria com a The Body Shop e a Cruelty Free
International, realizou uma grande caminhada contra os testes em animais na Avenida Paulista.
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Durante os 3 meses que antecederam a caminhada, estivemos envolvidos em uma ação para
coletar assinaturas – com uma meta global de 8 milhões – para um abaixo assinado que foi
apresentado à ONU para que sejam cessados os testes em animais na indústria de cosméticos.


Lançamento Exposição Somos Todos Silvestres

No dia 9 de agosto, para comemorar o aniversário de 8 anos da instituição, promovemos um
coquetel e lançamos a nossa 5ª exposição, dessa vez voltada para os animais silvestres. O evento
foi realizado no Shopping JK Iguatemi e contou com a participação de nossos parceiros, prospects
e celebridades que abraçam a causa junto com a AMPARA. A exposição Somos Todos Silvestres é
composta por 11 painéis e as fotos, clicadas pelo fotógrafo Jacques Dequeker, retratam 11
celebridades transformadas em espécies de animais silvestres em extinção ou em risco.


Exposições

Em 2018 nossas exposições itinerantes passaram por diversos locais em São Paulo: Shopping
Aricanduva, Shopping JK, Santana Parque Shopping, Morumbi Town Shopping, Patio Victor
Malzoni, entre outros. Marcamos presença também no evento Master Class da marca parceira
Kryolan, nos dias 3, 4 e 5 de novembro. No total são 5 exposições com fotos e textos
conscientizando sobre diversos temas da causa animal.

5) CAMPANHAS


Copa da Adoção

Em parceria com a DogFy, participamos do projeto Copa da Adoção. Durante todo o período da
Copa do Mundo, de 14 de junho e 15 de julho, atuamos junto às ongs e protetores cadastrados
com a AMPARA e filmamos e fotografamos voluntariamente animais que representavam os países
presentes na competição e simulavam um jogo entre eles. O cachorro que ganhasse o jogo seria o
palpite do vencedor daquele jogo específico.



Campanha Dadivar – CCPA

De 12 de agosto a 6 de outubro lançamos, em parceria com à Dadivar, uma campanha de
crowdfunding para arrecadação de fundos para o lançamento do CCPA – Centro de Controle
Populacional Animal. Tivemos a atriz e parceira Thaila Ayala como madrinha da campanha.
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6) PROGRAMA ADOTAR É TUDO DE BOM | PEDIGREE

O Programa Adotar é Tudo de bom é uma iniciativa global PEDIGREE® que visa mudar a realidade
dos animais abandonados através:
1- Da sensibilização, conscientização e mobilização da população para a causa
2- Do apoio aos abrigos que resgatam e promovem adoção consciente.
Desde o ano de 2017 a AMPARA Animal é responsável pelo contato direto e gerenciamento das
ONGs do Programa, além de coordenar os agendamentos dos eventos de adoção em nível
nacional.
Gerenciamos pelo PATDB, em 2018, 56 protetores/ONGs parceiras em 10 estados (São Paulo, Rio
de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espirito Santo e
Distrito Federal).
O PATDB contabilizou, em 2018, o total de 4.424 mil adoções de animais. Além de receber e
conferir todos os contratos, também realizamos auditorias pós adoção, que consiste em entrar em
contato (por amostragem) com os adotantes para confirmar as adoções e também para
conversarmos sobre a adaptação dos animais.
Agendamos, por meio do PATDB, 2.520 eventos de adoção.
Foram doadas em torno de 79 toneladas de ração para as ONGs/protetores do PATDB e ficamos
responsáveis pela coordenação da logística de recebimento da doação nos distribuidores e
entrega às ONGs que realizaram adoção durante os nossos eventos.
Coordenamos também a entrega de 10 toneladas de ração referentes à campanha de aniversário
dos 10 anos do Programa Adotar, que beneficiou ONGs de cidades dos estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Pará e Alagoas.
Doamos mais de 58 toneladas de ração da Pedigree para ONGs e protetores cadastrados com a
AMPARA Animal.
Elaboramos vídeos de conscientização e orientações para as ONGs/protetores do Programa Adotar
é Tudo de Bom. Foram trabalhados os seguintes temas:
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Material Educativo sobre o Programa
Bem Estar Animal
Dicas para Saúde dos Animais
Dicas de condutas nos eventos de adoção
Dicas de otimização e reaproveitamento de materiais para os abrigos
Comemoração dos 10 anos de Programa Adotar
Dicas de como melhorar as mídias sociais
Primeiros Socorros com os Animais
Voluntariado
Realizamos visita aos 56 abrigos cadastrados no programa ao longo do ano, com o objetivo de
avaliar o bem-estar dos animais nos abrigos e lares temporários e realizar fotos do local e animais.
Diariamente atendemos as ONGs/protetores do PATDB, orientando com informações pertinentes
ao programa.

Balanço Geral 2018
Total de adoções cães
Total de adoções gatos – loja Petz

3.437
987

Total de eventos ONGs Adotar

2.872

Bonificações rações para cachorro Pedigree (kg)

76.924

Bonificações rações para gatos (kg) adote Petz

2.419

Campanha 10 anos Programa Adotar (Kg)

10.000
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7) MÍDIAS SOCIAIS
Facebook AMPARA Animal:
Janeiro: 366.762 seguidores
Dezembro: 378.436 seguidores
Crescimento de 11.674 seguidores
Instagram AMPARA Animal*:
Janeiro: 142.000 seguidores
Dezembro: 143.500 seguidores
Crescimento de 1.500 seguidores
Facebook AMPARA Silvestre:
Janeiro: 5.254 seguidores
Dezembro: 7.139 seguidores
Crescimento de 1.885 seguidores
Instagram AMPARA Silvestre*:
Janeiro: 1.700 seguidores
Dezembro: 10.500 seguidores
Crescimento de 8.800 seguidores
*Dados aproximados, uma vez que a plataforma IG não informa dados retroativos.

•

Posts de Parceiros

Mais de 1.000 posts para divulgação de parceiros.
Mais de 110 parceiros.
Alguns dos parceiros de 2018 divulgados em nossas mídias (incluindo eventos de adoção,
bazares e eventos institucionais):
VISA, VIVARA, Pedigree, MID/Ajinomoto, Bayer/ Seresto, Agener União, Merial, Cobasi, Pet
Fantasy, Petland, Vito e Carmela, IBIS, FisioCare, Fórmula Animal, VetQuality, Evet, Hospital
Veterinário Cães e Gatos, ProVet, Areia de Gato Hello Kitty, 89FM A Rádio Rock, Studio Boop,
Agência OQF, Parakino, Doginart, Cam2Pet, Baims Natural Makeup, Uma Brasil, Rafael Mantesso
(Jimmy the bull), Carochinha Editora, BeelFilms, Brownie Pet Food, SBCtrans, Casa Quinze, Sampa
Tattoo, Use Natureza, Pajaris, Paula Raia, Mr. Cat, Dimy, Vai de Veg, The Body Shop, Art Pet,
Bigodiva, Hug & Nap, Odontopet, Petitos, Rubinella, D’ella Instore, Dress & Co., Marie Antoinette,
PatBO, Lolitta, Cia.Maritima beachwear, A. Camisa, Lado Basic, Maria Filó, Melt Swin, Vi and Co.,
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Laces and Hair, Cris Dios Organics, Woof Classic, Camila Frender, Thais Schreiner, TRIYA, Just
Another Brand, Cool Dog, Amor e‘Limões, Di Grazie Jewelry, Mixx Couture, Cruelty Free Intl,
ScarfMe, PetBooking, Risu, Welight, Presente Consciente, Muttlion, Mercedes Benz, Carrefour,
Nova Fotosphera, Fair Pet, SVB (Sociedade Vegetariana Brasileira), Fisiocare, Shopping Santana
Parque, FAAP, Mooca Plaza Shopping, Dog Lab, Le Pain Quotidien, Pátio Victor Malzoni, Morumbi
Town Shopping, MIS (Museu da Imagem e do Som), Shopping Villa Lobos, FGV, Hotel Adagio, Vovó
Vegana, Manuka, Maoz, Dadivar, Fioramaq, Risu.

8) PARCERIAS


Cool Dog

Em setembro iniciamos a parceria com a Cool Dog, marca de produtos para pets como
roupas/moletons, coleiras, guias, peitorais e bandanas. A empresa desenvolveu uma linha
exclusiva da AMPARA Animal, com a logomarca da campanha Somos Todos Vira-Latas. Parte da
renda obtida com a venda dos produtos será destinada à instituição.


Carrefour

Em dezembro fechamos uma parceria com o Carrefour Brasil, após o triste incidente envolvendo a
cachorra Manchinha. O termo de cooperação da AMPARA Animal com o Carrefour contempla
ações internas e externas que serão implementadas em todo o país. Dentre as ações voltadas aos
processos internos está a revisão e aprimoramento de procedimentos voltados à abordagem de
animais abandonados nas lojas, que inclui suporte para direcionamento desses animais, a
construção de material voltado ao treinamento, capacitação e sensibilização dos funcionários e
prestadores de serviço da companhia. Externamente, a AMPARA vai auxiliar o Carrefour na
coordenação de mutirões de castrações gratuitas e organização e implementação de eventos de
adoção nas lojas da rede. Por meio da parceria ainda serão criadas uma campanha e ações
educativas para sensibilizar consumidores sobre a importância da causa de proteção e defesa dos
animais, e o suporte para estruturação do Pet Day, iniciativa que será promovida anualmente pelo
Carrefour para direcionar recursos para as ONGs e entidades que atuam em prol da causa. Por fim,
receberemos o apoio do Carrefour para dar andamento ao projeto “O Mundo Animal de Bibi”, que
consiste em episódios, livros e uma peça de teatro para conscientização infantil.

9) DOAÇÕES
Durante todo o ano de 2018 a AMPARA realizou doações de ração em São Paulo e Rio de Janeiro,
medicamentos, vacinas e consultas veterinárias.
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10) ATENDIMENTO VETERINÁRIO
Por meio das parcerias que possuímos com clínicas veterinárias e laboratórios, conseguimos
manter o auxílio aos animais resgatados pelas ONGs e protetores cadastrados na instituição.
Ao longo do ano de 2018 foram realizados mais de 500 exames e 20 cirurgias ortopédicas e
oftalmológicas, além de 16 internações gratuitas. Conseguimos também auxiliar com cerca de 30
sessões de fisioterapia e acupuntura e mais de 180 castrações.

11) MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO
Realizamos, por meio de parcerias, um mutirão de castrações nas regiões norte e leste de São
Paulo, em fevereiro de 2018. Foram 4 dias de trabalho que contabilizaram 320 castrações de cães
e gatos.

12) RESULTADOS DO ANO 2018


Amparamos 60 mil animais e mais de 250 ONGs e protetores independentes no exercício
de 2018;



Doamos aproximadamente 148 mil quilos de ração;



Mais de 25 mil animais foram vacinados e 14 mil animais medicados;



Encontramos lares felizes para mais de 4.500 mil animais.

13) RESULTADO ACUMULADO
Em 8 anos de atuação, a AMPARA Animal apresenta os seguintes resultados:


1 milhão de animais beneficiados;



1,5 milhão de quilos de ração distribuídos;



Mais de 150 mil vacinas aplicadas;



Mais de 326 mil animais medicados;



3 mil animais castrados;



Mais de 9.600 animais adotados.

