
 

 

REPÚBLICA TCHECA Levando cachorros de um abrigo para passear 

 

BOLETIM SOBRE SERVIR AO PLANETA 2016 
“AMOR PELOS ANIMAIS”  

 

Queridos amigos, 

 

Todos os anos, os jovens adultos da Organização Sathya Sai Internacional organizam um projeto 

de serviço global, Servir ao Planeta. Em 2016, foram  organizadas muitas atividades ao redor do 

mundo como parte deste projeto, sob o lema, "Amor pelos Animais", alguns dos quais estão 

resumidos a seguir. 

 

Os membros da OSSI visitaram muitos abrigos de animais na Bielorrússia, Croácia, El Salvador, 

França, Grécia, Guatemala, Letônia, Malásia, México, Moldávia, Polônia, Eslovênia, Espanha, 

Suécia, Trindade e Tobago, Ucrânia e EUA para oferecer alimentos e cuidado amoroso aos 

animais.  

 

Os voluntários também os banharam, limparam suas habitações e lhes ofereceram assistência  

médica em alguns casos. No Cazaquistão, forneceram uma carga de caminhão completa de 

alimento para um abrigo de animais. 

 

 
GRECIA - A construção de células para cães em um novo abrigo. UCRANIA – fornecendo alimento em um 

abrigo. 

 

Na Itália, os voluntários da OSSI praticaram o autocontrole (limite aos desejos) e usaram as 

economias resultantes para comprar alimentos, medicamentos e cobertores para cachorros e 

gatos.  No Azerbaijão, alimentaram pombas e gatos. Na Servia, alimentaram cisnes e outras aves 



 

ao longo do Rio Danúbio, em Belgrado. No Nepal, alimentaram macacos e porcos selvagens, 

veados, gansos, lontras, doninhas, esquilos, cegonhas e, na Polônia, castores foram alimentados. 

 
 

 

Na França, Estônia e Dinamarca, distribuiu-se alimento a gatos e 

cachorros que moravam em tendas com pessoas desabrigadas.  

Na Rússia, animais de estimação abandonados foram também 

alimentados. No Reino Unido, ofereceram alimentos, 

brinquedos, cobertas e camas para aqueles animais que haviam 

sido abandonados e rejeitados. 

 

 

 

 
REINO UNIDO - visitas e oferecimento de alimento, brinquedos, cobertores e camas para 

animais abandonados e rejeitados 

 

Em Hong Kong, os membros da OSSI limparam um abrigo, empilharam feno e alimentaram 

algumas vacas. Na Alemanha, os voluntários ajudaram animais velhos e mutilados em uma 

fazenda para animais e construíram abrigos para aves. 

 

Em Israel, um voluntário ajudou a levar água e limpar o espaço onde viviam os animais em um 

zoológico. Na República Tcheca, os cachorros de um abrigo de animais foram levados para um 

passeio. 

 



 

 
GHANA - 200 cachorros vacinados contra a raiva. MÉXICO – alimentação em um abrigo de 

animais. 

 

Em Gana, mais de 200 cachorros domésticos foram vacinados contra a raiva e este serviço 

também foi prestado no Nepal. No México, vários acampamentos médicos foram organizados para 

vacinar animais e se forneceu alimento aos animais sem abrigo. Na Rússia, se ofereceu 

assistência médica aos animais.  Na Rep. Democrática de Laos, se construiu uma clínica na 

Escola Sathya Sai. 

 

No Sri Lanka, três vacas e três cabras foram resgatadas do matadouro e foram doadas a 

pequenos criadores que tinham uma pequena fazenda. Nos EUA, três ovelhas foram resgatadas 

de um ritual em que seriam sacrificadas e foram doadas a uma fazenda em Wyoming para que 

vivam o resto de suas vidas como animais de criação. 

 

Por favor, compartilhem este Boletim da OSSI com a família e amigos. Obrigado. 

  

Respeitosamente, 

Anupom Ganguli, Ph.D. 

Presidente do Comitê de Mídia 

Organização Sathya Sai Internacional 


