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A Cachorros Cascavel – CAC, devidamente regularizada 
assumiu o status de ONG no ano de 2017, tendo por objetivo 
e propósito melhorar o bem estar-animal, acolhendo cachorros

em situações de risco, apoiando e desenvolvendo ações 
para defesa, controle populacional, guarda responsável e 

conscientização por meio de atividades educacionais. 
A entidade também promove a adoção procurando famílias 
que os tratem dignamente. Para participar,  a Empresa Amiga
dos Animais, deverá associar-se na ONG e ofertar aos demais

associados algum tipo de desconto ou benefício. 
Na contrapartida, também fomenta e desenvolve seu ramo 

de atividade. “Atualmente, a Comunidade Cachorros Cascavel, 
conta com quase 9.000 participantes, 

mas a meta é atingir um número significativo de associados”, 
declara Lilian Tavares, diretora administrativa. 

Confira os flashes do 2º bingo promovido pela ONG,
que foi um sucesso.

PROJETO EMPRESA AMIGA DOS ANIMAIS 
Venha participar!
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