Associação de Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados – AMPARA ANIMAL

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 (Em Reais)

Atividades desenvolvidas:
Em 2019, a AMPARA Animal dedicou-se a atividades, ações e projetos voltados para seus 3 pilares
principais de atuação: conscientização, castração e adoção, além da atuação como aceleradora de
projetos com animais silvestres. Mas próximas páginas, segue um resumo do ano.

1) EVENTOS DE ADOÇÃO:
Ao longo do ano, a AMPARA organizou e estruturou diversos eventos de adoção para que as ONGs
e protetores independentes cadastrados com ela levassem seus animais. Muitos animais foram
adotados. Abaixo, segue a listagem de todos os realizados.
DATA

EVENTO - Local

Cães Adotados

Gatos Adotados

09/mar

La Fraternite

3

sem gatos

16/mar

Le Pain Quotidien

2

3

23/mar

Santana Parque Shopping

4

2

30/mar

Magazine Luiza

2

sem gatos

28/abr

Hotel Ibis

1

4

18/mai

Adagio Moema

3

sem gatos

26/mai

Hotel Ibis

1

4

31/mai

Adagio Berrini

4

sem gatos

29/jun

Desfile Cobasi

0

0

30/jun

IBIS Paulista

0

3

12/jul

Adagio Itaim

0

3

20/jul

Santana Parque

4

4

28/jul

IBIS Paulista

2

0

09/ago

Ajinomoto

5

sem gatos

18/ago

Unimed

0

sem gatos

30/ago

IBIS Paulista

0

sem gatos

14/set

Frei Caneca

9

sem gatos

29/set

IBIS Paulista

2

05/out

Pet Day Carrefour

8

12/out

Aniversario Cobasi

8

3

19/out

Market Place

11

sem gatos

09/nov

Santana Parque

6

8

23/nov

Pq Villa Lobos

0

sem gatos

75

35

TOTAL

1
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2) AÇÕES, PROJETOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS:


Petição contra abertura de novos aquários e zoológicos em São Paulo

Em apoio ao PL 30/2019 do vereador Xexéu Tripoli, que tem como intuito proibir a abertura de
novos aquários e zoológicos na cidade de São Paulo, em junho a AMPARA lançou uma petição na
plataforma Change.org. Com mais de 162 mil assinaturas, a petição apoiou a 1ª votação do PL na
Câmara dos Vereadores, onde foi aprovado por unanimidade. Em fevereiro de 2020 o PL volta ao
plenário e, se aprovado em 2ª votação, seguirá para a sanção do prefeito.


Ação UMAVet na première do filme Pets – A vida secreta dos bichos 2

Em junho aconteceu a première do filme Pets 2, no Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São
Paulo. Além das atrações programadas pela Universal Filmes, a AMPARA esteve presente com sua
Unidade Móvel de Atendimento Veterinário, para dar suporte aos animais que foram prestigiar o
evento, que incluía uma sessão de cinema pet friendly.


Semana do Animal na Ajinomoto

Em agosto a AMPARA participou da 1ª Semana do Animal Ajinomoto, uma iniciativa da marca MID
em parceria com o Instituto Ajinomoto. Durante a semana de 05 a 09 de agosto os colaboradores
da Ajinomoto tiveram a chance de participar de diversas atrações promovidas por eles. A AMPARA
esteve presente no dia 06/08 realizando uma palestra da presidente Juliana Camargo e no dia
09/08, fechando a semana com a realização de um evento de adoção com a participação de
voluntários da própria empresa, além da loja para venda dos itens exclusivos com renda 100%
revertida aos animais. Além disso, durante toda a semana a Ajinomoto esteve recolhendo doações
de ração e itens para colaborar com a campanha do agasalho vigente na época.


Pet Day Carrefour

No dia 5 de outubro realizamos, em homenagem ao Dia Mundial dos Animais, o Pet Day Carrefour,
na loja de Pinheiros. Na ocasião, 10 animais entre cães e gatos foram adotados. A ação contou
também com a transmissão do 1º episódio do desenho “O Mundo Animal de Bibi” em um cine
móvel, degustação do refresco MID no sabor guaraná e ação com cabine de fotos da campanha
Somos Todos Vira-Latas. O público ainda contou com jogos e brincadeiras que envolveram toda a
família, pode tirar foto com o Dogão da AMPARA, um cachorro de pelúcia com mais de 2 metros
de altura e participou de ações de conscientização sobre bem-estar animal. Contamos ainda com a
presença das celebridades parceiras da instituição João Vicente de Castro, Paolla Oliveira e Luisa
Sonza, que incentivaram os participantes a realizarem doação de ração de cães e gatos, que
podiam ser adquiridas na própria loja do Carrefour.

3) AÇÕES, PROJETOS E EVENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS/SOCIAIS


Curso culinária Vegana com Vovó Vegana
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A doceria vegana Vovó Vegana ministrou um curso no Hotel Mercure Jardins, no dia 9 de
fevereiro, cuja renda com a venda das vagas foi 100% revertida para a AMPARA Animal. Nosso
parceiro Carrefour também colaborou, doando todos os ingredientes que foram usados ao longo
do curso. No dia, os participantes aprenderam técnicas e receitas de confeitaria vegana.


Projeto Life Print

Em abril, a AMPARA Animal lançou um dos seus projetos mais ousados e importantes, o Life Print.
Em parceria com a marca Cia. Marítima, lançou a 1ª coleção animal print certificada, onde 100%
do lucro é revertido para projetos de proteção às onças-pintadas. Em setembro a Cia. Marítima
lançou sua 2ª coleção Life Print e outras marcas se uniram ao projeto e também lançaram coleções
com estampas certificadas: MOB, em setembro e Malwee, em dezembro. Este projeto não finda
em 2019, ele continua acontecendo em 2020 com a união de outras marcas.


Bazar Dia das Mães

Nos dias 4 e 5 de maio realizamos o nosso Bazar beneficente de dia das Mães, no Teatro Prevent
Senior. 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.


Lançamento filme Laços – Turma da Mônica

Em julho de 2019 a Paris Filmes lançou o filme Laços – Turma da Mônica e promoveu uma ação
para beneficiar a AMPARA Animal. Todos os ingressos vendidos para as sessões exibidas no dia 12
de julho tiveram R$ 1,00 revertido para a Instituição. No dia 17/7 a presidente da AMPARA, Juliana
Camargo, esteve nos Estúdios Maurício de Souza para receber o cheque referente à arrecadação.


Pet South América

Em 2019 a AMPARA Animal esteve presente na Pet South América, feira internacional de produtos
e serviços para a linha pet e veterinária, realizada na São Paulo Expo. Foram 3 dias, de 21 a 23 de
agosto, e a nossa participação se deu com a nossa lojinha de produtos próprios.


Jaguar Parade

Em 2019 a AMPARA Animal foi uma das três instituições convidadas pelos organizadores da Jaguar
Parade, em São Paulo, a participar deste projeto. No dia 25 de setembro aconteceu o coquetel de
lançamento do projeto e em 29 de novembro, o jantar beneficente com leilão das obras
produzidas. A AMPARA, assim como as outras duas instituições convidadas, foram beneficiadas
com os valores arrecadados com o leilão das peças.


Dog Day ELO

No dia 27 de setembro a AMPARA esteve na sede da empresa ELO, participando do Dog Day. Além
de outras atrações oferecidas pela ELO aos seus colaboradores, a AMPARA participou com a venda
dos seus produtos de marca própria, além de fazer um trabalho de conscientização.
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Horror Expo 2019

A Horror Expo é o maior evento focado na cultura do horror já realizado na América Latina e
aconteceu nos dias 18, 19 e 20 de outubro no Pavilhão de Exposições do Anhembi. A AMPARA
Animal foi a instituição beneficiada com a compra do ingresso solidário, que previa a doação de
ração em troca de um desconto na aquisição do ingresso. Ao final dos 3 dias de evento a
arrecadação aproximada foi de 2 toneladas, doadas na semana seguinte para 3 abrigos/protetores
cadastrados com a AMPARA nas cidades de Mairiporã, São Bernardo do Campo e São Paulo, bairro
de São Mateus.


Lojinha AMPARA - Equinix

A AMPARA foi convidada a participar de um evento interno da marca Equinix e, no dia 25 de
outubro, esteve presente na sede da empresa com a sua lojinha e teve oportunidade de
comercializar os produtos de marca própria aos colaboradores, com 100% da renda revertida para
a instituição.


Abertura AMPARA Store

Em novembro, no dia 7, inauguramos a primeira loja física da AMPARA Animal, a AMPARA Store.
Localizada no Santana Parque Shopping, a loja oferece produtos em linhas voltadas tanto para
pets quanto humanos. Todo o lucro da venda dos produtos da AMPARA Store é 100% revertido
para os projetos da instituição.


V Jantar Filantrópico e Leilão

No dia 3 de dezembro a AMPARA realizou o seu V Jantar e Leilão Beneficente, no Chez Oscar, em
São Paulo. O evento contou com João Vicente de Castro e Ellen Jabour, parceiros antigos da ONG,
como anfitriões. Itens exclusivos de artistas consagrados foram leiloados durante a noite e todo o
valor arrecadado tanto com a venda das peças quanto com a venda dos convites foi destinado aos
projetos de proteção e conservação das onças-pintadas no Brasil.


Bazar de Natal

Em 2019 a AMPARA realizou seu tradicional bazar de Natal nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, no
Teatro Prevent Senior. 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.

4) AÇÕES, PROJETOS E EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO


Lançamento exposição Sinta na Pele

Na noite de 3 de fevereiro lançamos a 6ª e mais chocante exposição da AMPARA, denominada
Sinta na Pele. O coquetel aconteceu no Teatro Prevent Senior e contou com a participação de
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parceiros, prospects e celebridades que abraçaram a causa junto com a instituição e cederam o
uso de suas imagens para transmitir mensagens tão importantes. Nos painéis que ilustram a
exposição, artistas se colocaram na posição dos mais diversos tipos de maus-tratos que os animais,
domésticos ou silvestres, sofrem diariamente.


Lollapalooza 2019

A AMPARA, pela primeira vez, esteve presente no festival Lollapalooza Brasil, que aconteceu nos
dias 05, 06 e 07 de abril. Além de realizarmos a venda dos nossos produtos exclusivos,
promovemos uma ação inédita na qual os visitantes do evento podiam tirar fotos imitando a
campanha original Somos Todos Vira-Latas e a recebiam na hora com mensagem de
conscientização.


Ação Mundial pelo Planeta

Em parceria com mais de 40 ONGs voltadas para a defesa do meio-ambiente, a AMPARA realizou
uma grande caminhada, no dia 2 de junho, idealizada para chamar a atenção das pessoas,
instituições governamentais e não-governamentais quanto aos grandes danos ambientais que
nosso planeta vem sofrendo. A ação teve como principal objetivo levar às ruas o maior número de
pessoas para que pudéssemos mostrar nossa indignação com a destruição ambiental. Foi uma
manifestação apartidária e pacífica e aconteceu em diversas cidades do Brasil simultaneamente:
São Paulo, Santos, Brasília, Ilhabela, Curitiba e Rio de Janeiro.


Campanha Fale por Eles

Com o objetivo de conscientizar sobre o abandono e maus-tratos, a AMPARA Animal, em parceria
com o SBT – Sistema Brasileiro de Televisão, implantou a campanha Fale por Eles, com duração
durante todo o mês de outubro, considerando o mês dos animais. Na campanha, os
apresentadores Oscar Filho e Nadja Haddad deram voz ao cãozinho Bóris e à gatinha Lili,
respectivamente, ambos disponíveis para adoção. Outros animais que estão para adoção em um
abrigo cadastrado junto à AMPARA também foram filmados e fotografados e integraram a
campanha, que ganhou um hotsite próprio, além da veiculação de filmes durante os intervalos da
programação da emissora e também online.


Campanha Me adota?

Com o intuito de conscientizar o público seguidor da AMPARA Animal em relação à adoção de
animais vira-latas, criamos a campanha “Me Adota?”. A fotógrafa Vanessa Antunes esteve, de
forma voluntária, na COSAP – Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animais Doméstico | Centro
Municipal de Adoção de Cães e Gatos, em São Paulo, para fotografar animais resgatados pela
Prefeitura e que estão para adoção já há bastante tempo. Três influenciadores mirins também
fotografaram junto dos animais. Com essas fotos em mãos, a AMPARA desenvolveu artes e postou
em suas redes sociais, juntamente com as crianças, divulgando no período de 12 a 21 de outubro.
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Exposições

Em 2019 nossas exposições itinerantes passaram por diversos locais em São Paulo, conforme
cronograma abaixo:
Exposição Sinta na Pele:
06/02 a 07/03 > Jardim Pamplona Shopping
09/03 a 23/03 > Santana Parque Shopping
03/06 a 14/06 > Câmara Municipal de São Paulo
18/06 a 18/07 > Pátio Victor Malzoni
23/07 a 28/07 > Edifício Faria Lima Square
29/07 a 09/08 > Edifício JK 1455
12/08 a 23/08 > Edifício Miss Sílvia Morizono
03/09 a 13/09 > Faria Lima Financial Center
16/09 a 27/09 > ITM Centro Empresarial
Exposição AMPARA Animal:
19/04 a 30/04 > Santana Parque Shopping
Exposição Especial é ser diferente:
19/04 a 12/5 > Santana Parque Shopping
Exposição Somos Todos Vira-Latas:
21/09 a 08/10 > Shopping Frei Caneca
09/10 a 20/10 > Market Place Shopping Center
Exposição Somos Todos Silvestres:
15/11 a 06/01 > Shopping Frei Caneca

5) CAMPANHAS


Todos pelas Onças

Durante os meses de fevereiro a abril, a AMPARA promoveu uma campanha de crowdfunding na
plataforma Kickante com o objetivo de construir um novo recinto para quatro onças-pardas que já
eram amparados pela instituição. Mesmo não tendo atingido a meta desejada de arrecadação,
esse recinto foi construído e, em 25 de agosto a AMPARA realizou a transferência dessas onças
para o maior recinto natural da América do Sul.


Adote um Filtro

Em parceria com a agência de propaganda Leo Burnett Tailor Made, no dia 15 de abril lançamos o
primeiro filtro de Facebook feito com animais de verdade. Esses animais, cães e gatos, estavam
todos para adoção e o usuário, ao escolher um deles para fazer a sua foto ou vídeo, tinha acesso
às informações, fotos e história.
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Campanha do Agasalho em prol da COSAP | Coordenadoria de Saúde e Proteção ao
Animal Doméstico – SP

Durante os meses da estação mais fria do ano a AMPARA Animal organizou uma campanha para
coletar agasalhos (roupinhas, cobertores, mantas, caminhas, etc.) para os animais da COSAP SP.
Diversos parceiros atuais da AMPARA se dispuseram a ser pontos de coleta: Shopping Santana
Parque, Shopping Frei Caneca, Hotel Ibis Paulista, Provet, Aparthotel Adagio Moema e La
Fraternité, além de 29 lojas Carrefour em São Paulo. No total, foram arrecadados
aproximadamente 100 roupinhas, cerca de 60 mantas, cobertores e toalhas, por volta de 20
caminhas, além de outros itens como coleiras, comedouros e bebedouros, fontes de água e
brinquedos. Recebemos ainda uma doação significativa de 45 tapetes quentes da marca Jambo
Pet.

6) PROJETOS DE ACELERAÇÃO


Transferência onça-parda Max

Em março a AMPARA Silvestre intermediou todo o processo de transferência da onça-parda Max,
que estava na Unifil (Londrina/PR) para um recinto NEX – No Extinction, ONG dedicada à defesa de
felinos em Goiânia, além de custear todo o transporte. Brasinha, como foi rebatizada ao chegar no
NEX, foi encontrada sozinha e debilitada pela Unifil, ainda bebê. Na Unifil, foi hidratado,
alimentado e medicado, mas a universidade não era lugar para ele. Após contatar muitos locais
que pudessem recebe-lo sem sucesso, a AMPARA intermediou a transferência dele para o NEX,
que aceitou recebe-lo. Brasinha hoje vive em um recinto com tamanho adequado, enriquecimento
ambiental e bem-estar.

7) CERTIFICAÇÕES


Melhores ONGS

No dia 18 de novembro foi realizada a cerimônia para premiação das 100 Melhores ONGs do
Brasil, concedida pelo Instituto Doar. A AMPARA, além de fazer parte deste seleto hall, foi também
premiada como a Melhor ONG da Região Sudeste, categoria que incluía organizações de todos os
segmentos.


Licitação Prefeitura

A AMPARA Animal participou, em 2019, de uma licitação realizada pela Prefeitura de São Paulo,
através da Secretaria de Saúde, para a prestação de serviços médico veterinários, visando a
castração de cães e gatos no município. A AMPARA foi credenciada nas duas modalidades: castra
móvel (5 credenciadas dentre 6 instituições, sendo 3 ONGs) e mutirões (16 credenciadas, numa
concorrência entre 28 instituições, sendo 100 ONGs).
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Phomenta – Avaliação de transparência e boas práticas sociais, baseada em critérios
internacionais (ICFO)

O Instituto Phomenta, membro do Comitê Internacional ICFO, emite o selo de Boas Práticas de
Transparência e Gestão e, em 2019, após um longo e rigoroso processo de apresentação de
documentações, conquistamos essa certificação. O selo é concedido apenas para as organizações
que atendam a uma quantidade mínima de critérios estabelecidos, na data da avaliação, baseados
em informações e documentos fornecidos pela própria organização, não se confundindo com
auditoria jurídica ou contábil. Esse selo certifica as boas práticas de transparência e gestão da
organização e abre portas para que ela se cadastre em programas de arrecadação como o
Arredondar, por exemplo.

8) 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- Dar 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 e protetores do Programa, além de coordenar os agendamentos dos eventos de adoção a
nível Brasil.
Gerenciamos 47 Protetores/ONGs parceiras pelo PATDB em 2019 em 11 estados (São Paulo, Rio
de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul,
Espirito Santo e Distrito Federal).
O PATDB proporcionou em 2019 o total de 2.533 adoções de animais, além de receber e conferir
todos os contratos de adoção, 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.
Acompanhamos através do PATDB o agendamento de 1.963 eventos de adoção.
Foram doadas em torno de 70 toneladas de ração, onde coordenamos a parte logística de
recebimento nos distribuidores e entrega as ONGs e protetores que realizaram as adoções em
seus eventos de adoção. Além disso, realizamos uma entrega extra de 106 toneladas de ração para
as ONGs e protetores parceiros.
Também participamos do Dia do Adocão, que teve o evento principal realizado no mês de maio
em São Paulo no Shopping Mooca. Participaram 5 ONGs/protetores com mais de 80 cães para
adoção. E também foram realizados eventos em outras cidades com as ONGs e protetores
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parceiros. Coordenamos a entrega de 22 toneladas de rações referente a campanha de adoção
desta data, campanha que beneficiou ONGs das cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro,
Bahia, Pará e Alagoas.
Diariamente atendemos as ONGs/Protetores do Programa Adotar, orientando com informações
pertinentes ao Programa.

Balanço Geral 2019
Total de adoções de cães
Total de adoções de gatos – lojas Petz

2.483
125

Total de eventos ONGs Adotar

1.963

Bonificações rações para cães Pedigree (kg)

69.955

Bonificações extras Plano de Excelência Pedigree (kg)

106.000

Bonificações rações para gatos (kg) adote Petz
Campanha Dia do Adocão – Pedigree (kg)

9) MÍDIAS SOCIAIS
Facebook AMPARA Animal:
Janeiro: 378.393 seguidores
Dezembro: 379.100 seguidores
Crescimento de 707 seguidores
Instagram AMPARA Animal*:
Janeiro: 142.000 seguidores
Dezembro: 189.412 seguidores
Crescimento de 47.412 seguidores
Facebook AMPARA Silvestre:

313
12.000
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Janeiro: 7.187 seguidores
Dezembro: 8.652 seguidores
Crescimento de 1.465 seguidores
Instagram AMPARA Silvestre*:
Janeiro: 11.000 seguidores
Dezembro: 18.660 seguidores
Crescimento de 7.660 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 2019 divulgados em nossas mídias (incluindo eventos de adoção,
bazares e eventos institucionais):

VISA, VIVARA, Animael, MOB, Malwee, Pedigree, MID/Ajinomoto, Bayer, Agener União, Merial,
Cobasi, Petz, 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, Baims Natural Makeup, Rafael Mantesso (Jimmy the bull),
Carochinha Editora, BeelFilms, Credeal, SBCtrans, Use Natureza, Pajaris, Paula Raia, Mr. Cat, Dimy,
The Body Shop, Art Pet, Cia.Maritima Beachwear, Cool Dog, Di Grazie Jewelry, ScarfMe,
PetBooking, Risu, Welight, Presente Consciente, Mercedes Benz, Carrefour, Fisiocare, Shopping
Santana Parque, Mooca Plaza Shopping, Shopping Frei Caneca, Skechers, Le Pain Quotidien, La
Fraternité Moema, Puppy Center, Pátio Victor Malzoni, Shopping Villa Lobos, Parque Villa Lobos,
Apart Hotel Adagio, Vovó Vegana, Jambo Pet, Carol Patitucci, Pet Delícia, Armarinhos Teixeira,
Johnny Walker, Repassa, Nex (No Extinction), Chez Oscar, AMPARA Store, Frontline, Jaguar Parade,
Natura, Instituto Doar, Tanqueray, Georges Aubert, Karavelle, Casa Oliveira, In’ Omertá, Donna
Vegan, Cristal e Cores, Agência África, Revista Vogue Brasil, Reserva São Benedito, Shopping
Market Place, B/Yourself, Geek Nation, COSAP, SBT, ICMBio, Whiskas, Mauricio de Sousa, Paris
Filmes, Pet South America, 342 Amazônia, Lollapalooza, Boehringer, Play Cats, DR Arranhadores,
Mallimma.

Personalidades parceiras:
Zeeba, Giovana Ewbank, Bruno Gagliasso, Thaila Ayala, João Vicente de Castro, Jesus Luz, Eloá,
Ellen Jabour, Fernanda Paes Leme, Alexandre Rossi e Estopinha, Léo Young, Bella Samoieda, Bob &
Marley Goldens, Bruna Unzueta, Bruna Vieira, Cá Dantas, Gio Serrano, Bruna Hamu, Natalia Hamu,
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Thammy Tales, Rafa Sanches, Gatuno, Lucas Leite, Araquém Alcântara, Alexandre Soares, Cris
Conde, Tico Canato, Alisson Rodrigues, Roger Federer, Fiorella Mattheis, Isis Valverde, Fernanda
Tavares, Jacques Dequeker, Julia Konrad, Nadja Haddad, Oscar Filho, Gracie Carvalho, Chris
Fernandes, Ma Tranchesi, Lore Improta, Paloma Bernardi, Tico Canato, Carolina Ferraz, Antonia
Morais, Laura Neiva, Renata Kuerten, Izabella Camargo, Paolla Oliveira, Xexeu Trípoli, João Rock,
Maria Casadevall, Luisa Sonza, Patricia Poeta, Fernanda Motta, Pamela Tome, Caro Pita, Neg Black,
Isabella Santoni, Junior Lima, Romulo Arantes Neto, José Loreto, Luan Santana.

10) PARCERIAS
 Carrefour
Ao longo de todo o ano de 2019 a parceria firmada entre AMPARA e Carrefour, em dezembro do
ano anterior, esteve ativa e, em conjunto, promovemos diversas ações em pról dos animais,
conforme haviam sido previstas. Foi estruturado e montado um recinto em Jandira/SP para
receber os gatos abandonados nas lojas Carrefour, após serem capturados, com condição de
oferecer tratamento após consulta veterinária, alimentação adequada, pós-operatório após
castração e triagem para adoção. No total, foram 82 gatos resgatados em 2019, sendo que desses,
5 já foram direcionados para lares responsáveis e 57 permanecem disponíveis para adoção –
perdemos 19 animais e 1 permanece internado. Ainda falando sobre as ações com felinos,
realizamos 26 ações de CED (captura, esterilização e devolução), com 144 animais castrados e
devolvidos ao seu habitat. Foram resgatados também 29 cães nas lojas Carrefour de todo o Brasil,
com 1 animal já adotados e 28 ainda disponíveis para adoção, mas mantidos em abrigos pelo
próprio Carrefour.
Promovemos também a realização de 4 eventos de adoção, com os seguintes resultados:
_ Março: evento de adoção no Carrefour Villa Lobos com 1 adoção;
_ Maio: evento de adoção no Shopping Butantã com 6 adoções;
_ Junho: evento de adoção no Beco do Batman com 2 adoções;
_ Outubro: evento de adoção no Carrefour Pinheiros com 10 adoções.
Além disso, realizamos mensalmente (março a dezembro) a doação de ração para abrigos
parceiros da AMPARA, totalizando 12 toneladas em 2019. Ainda mensalmente (março a
dezembro) foram promovidos mutirões de castração de animais em clínicas parceiras da
instituição, finalizando o ano com 2.160 animais castrados. Por fim, em dezembro, realizamos uma
campanha de vacinação na loja Carrefour Aricanduva, onde 150 animais foram imunizados.


Ajinomoto

Em janeiro de 2019 a Ajinomoto lançou mais um sabor de suco da marca MID, com percentual de
vendas revertido para a AMPARA. Desta vez, o sabor escolhido foi guaraná e os recursos
arrecadados serão direcionados para os projetos voltados aos animais silvestres, uma vez que o
mascote que ilustra a embalagem é a arara-azul.
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Credeal

No início do 2º semestre, marcando a volta às aulas, a AMPARA Animal lançou, em parceria com a
Credeal, 4 capas de caderno exclusivas. O valor total das vendas dos cadernos é destinado à
instituição.


Vivara

Em outubro a Vivara lançou uma nova coleção de relógios masculinos e reverteu parte das vendas
durante todo o mês para a AMPARA. A campanha, estrelada por Cauã Reymond e um lindo
gatinho, lançou a hashtag #ADOTEUMGATO, com o objetivo de incentivar a adoção de felinos. No
mês seguinte, em novembro, a Vivara lançou o pingente “Vira-lata”, que faz parte da coleção Life
Vivara. Parte da renda obtida com a venda do pingente também é revertida para a instituição.

11) 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.


Konig

A empresa farmacêutica argentina Konig nos beneficiou com a doação de aproximadamente 90
mil doses de medicamento antipulga e anticarrapato, para cães e gatos. A entrega foi feita em 3
etapas, sendo 2 grandes volumes em 2019 e um terceiro em 2020.


Labyes

No primeiro semestre recebemos uma doação de aproximadamente 15.500 medicamentos de
diversas marcas da empresa Labyes, em sua maioria para tratamentos dermatológicos.


Virbac

No 2º semestre recebemos uma doação de 5.450 vacinas para felinos da Virbac do Brasil. Por meio
desta doação, conseguimos beneficiar mais de 90 ONGs e protetores independentes, imunizando
os gatinhos e deixando-os prontos para adoção.

12) 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.
_ Animais atendidos em clínicas parceiras: 485, sendo 25 entre fisioterapia, internação e
atendimento clínico ou ortopédico e 460 exames realizados no Provet.
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_ Animais castrados nas clínicas parceiras: 877, sendo 36 em parceria com o Hospital Cães e Gatos
e 841 em parceria com o Carrefour, na clínica veterinária Ajuda Animal.
_ Animais medicados: mais de 106 mil animais medicados (medicamentos antipulgas e
anticarrapatos, vacinas, vermífugos, antibióticos, anti-inflamatórios, além de shampoos e produtos
específicos para doenças de pele).

13) AÇÕES, PROJETOS E CAMPANHAS DE CASTRAÇÃO
Em parceria com a Prefeitura de São Paulo, rede Cobasi e Carrefour, realizamos diversos mutirões
nas regiões mais periféricas da cidade de São Paulo e Grande ABC.
Data

Local

Parceiro

No animais

Mutirões realizados com a Unidade Móvel de Atendimento Veterinário
13/jul
CEU Campo Limpo
Cobasi
90
25 a 27/jul CEU Campo Limpo
Prefeitura SP
303
28/jul
Parque Rizzo | Embu das Artes
Cobasi
110
17 a 20/ago Bairro Cidade Ipava
Prefeitura SP
392
24 a 27/ago CEU Vila do Sol
Prefeitura SP
476
31/ago
CEU Jardim Cumbica
Cobasi
110
24 a 26/set CEU Guarapiranga
Prefeitura SP
393
21 a 23/out EMEF Herbert de Souza
Prefeitura SP
290
23 a 25/out Parque Ecológico Guarapiranga
Prefeitura SP
389
18 a 22/nov CEU Capão Redondo
Prefeitura SP
613
28/nov
Assoc. Proj. Oficina | Carapicuíba Cobasi
131
29/nov
IOPEM São Miguel Paulista
Cobasi
124
10 e 11/dez CEU Cantos do Amanhecer
Prefeitura SP
232
Total animais castrados na UMA Vet
3653
Mutirões realizados em pontos fixos
11/out
Clínica Vivet
Carrefour
06 a 08/nov Clínica Vivet
Carrefour
26/nov
Ipiranga | São Paulo
Prefeitura SP
17/dez
EMEFM Ver. Antonio Sampaio
Prefeitura SP
19/dez
Clínica Vivet
Carrefour
Total animais castrados em pontos fixos

81
235
104
88
126
634

Além de todos os mutirões citados acima, a AMPARA, junto do ICM Bio e Administração de
Fernando de Noronha, desenvolveu uma das ações mais ousadas voltadas para o bem-estar e
proteção animal no país. Levamos até a ilha uma equipe de aproximadamente 10 pessoas no início
de setembro para mapear a quantidade de animais existentes, pois havia uma superpopulação de
felinos. O time se dividiu para mapear estes animais ao longo de toda a ilha, conscientizar a
população local quanto aos cuidados com os animais e castrar os gatos de vida livre que predam

Associação de Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados – AMPARA ANIMAL

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 (Em Reais)

animais silvestres típicos da região. Durante este período castramos uma média de 650 animais,
porém a ação tem duração de 1 ano e a AMPARA, junto à administração da ilha, manteve um
veterinário no local para continuar realizando as castrações até setembro de 2020. A ideia é
finalizar a ação com 1.500 animais esterilizados.
Por fim, realizamos uma ação de castração em felinos promovida pela marca Whiskas e o Hospital
Veterinário Pet Care. No total foram 185 gatos castrados na ação e a marca doou 10 toneladas de
ração seca e úmida. 12 ONGs e protetores independentes de São Paulo foram beneficiados com
esta ação, tanto com as castrações como o recebimento da ração.

14) RESULTADO ACUMULADO
Em 9 anos de atuação, a AMPARA Animal apresenta os seguintes resultados:


1,6 milhão de quilos de ração distribuídos;



Mais de 155 mil vacinas aplicadas;



Mais de 350 mil animais medicados;



Mais de 4.600 mil animais castrados;



Mais de 12.000 animais adotados.

