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INTRODUÇÃO

Em 2020, os animais abandonados 

em lojas do Grupo Carrefour Brasil 

continuaram recebendo toda a atenção 

da companhia, que desde 2018, 

quando assumiu o compromisso de ser 

referência na luta pela Causa Animal 

em diferentes frentes, como mutirões 

de castração, eventos de adoção, 

doações de ração e treinamentos de 

funcionários para lidar com os animais 

em loja. Desde então, a Causa Animal 

se tornou um dos pilares estratégicos 

do Grupo, que em 2020 investiu mais 

de R$ 2,6 milhões diretamente.  


Em parceria com a AMPARA Animal, 

‘ONG Mãe’ que oferece assistência 

a mais de 450 abrigos de cães e 

gatos em todo o país, em 2020 mais 

de 600 animais, entre cães e gatos, 

foram beneficiados com as ações do 
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Carrefour, desde ações de captura, 

esterilização e devolução (CED) até o 

apoio àqueles que acabam aparecendo 

em nossas lojas. 


Entre junho e setembro, a empresa 

também doou R$100 mil reais no âm-
 

bito da campanha #viralatasemfome, 

para ração ou outros produtos pet de 

extrema necessidade, beneficiando 

mais de 3.360 animais.  Além disso, a 

companhia também destinou recursos 

para animais silvestres. Além disso, a 

companhia também destinou recursos 

para animais silvestres, doando mais de 

60 mil quilos de alimentos. 


Outra iniciativa que merece destaque 

foi a inauguração do Hospital AMPARA, 

em fevereiro de 2020. Localizado 

no bairro do Ipiranga, na cidade de 

São Paulo, trata-se de uma clínica 

veterinária com serviços gratuitos para 

a população. As castrações de cães e 

gatos foram iniciadas em julho de 2020 

e até dezembro aproximadamente três 

mil cirurgias foram realizadas. 
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ATUAÇÃO


Desde 2018, quando assumimos 


compromissos públicos com a causa animal, 


estamos promovendo diversas ações em 


diferentes frentes, beneficiando milhões 


de animais e ajudando os protetores que 


precisam de serviços gratuitos para cuidar 


de seus animaizinhos:


Apoio a cerca de  

300 cães e gatos;


Atendimentos 

Veterinários para os 

animais resgatados;


+31 mil quilos de 

ração doados para 

ONGs e protetores 


independentes 

cadastrados;


Mutirões de 

castração mensais;


Eventos de adoção 

físico e digital;


Campanha fixa de 

doação de ração e 


produtos de limpeza 

em 12 cidades;




5


Treinamentos;


Aplicação do 

método de captura, 


esterilização e 

devolução (CED);


Gatil dedicado para 

receber os gatos 


vulneráveis;


Suporte interno 

para as demandas 


relacionadas a Causa 

Animal;


Desenvolvimento

de materiais  


para colaboradores  

e gestores (em 


construção com a 

AMPARA Animal)
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Aqui vai meu agradecimento pela doação feita pela AMPARA 

Animal doada pelo Carrefour. Primeiro a qualidade da 


ração meus cachorros e gatos adoraram. Percebi eles mais 

nutridos e felizes. Foi muito bom receber essa doação, Pude 

dormir sossegada sabendo que no outro dia eu tinha ração 


pra servir pra todos. Me ajudou muito mesmo ver meus 

cachorros e gatos com a barriga cheia. Isso não tem preço e 

dá um alívio no coração. Só tenho a agradecer a todos que 


nos proporcionaram esse sentimento.

Que Deus abençoe sempre.


As rações que recebi da AMPARA Animal, doadas pelo Carrefour, 

chegaram no momento em que eu estava desnorteada, com 


séria dificuldade para alimentar meus protegidos. Chegaram na 

hora e no dia certos!! Agradeço à AMPARA Animal por ter tido 


esse cuidado e carinho com meus animais e ao Carrefour, por ter 

tido a sensibilidade e consciência  de ter encaminhado essa ração 

para doação, principalmente nesse momento tão difícil, em que 


estamos com sérias dificuldades financeiras !! 
 

Gratidão AMPARA Animal Gratidão Carrefour


A parceria entre AMPARA Animal e o Grupo Carrefour 

Brasil vem reforçar esse novo momento onde empresas 

buscam um preparo para lidar da melhor forma possível 

com o conflito entre homem e animais nas mais diversas 


situações. Expertise nós temos, e se aliar a uma marca que 

está verdadeiramente empenhada em entender e ajudar a 


preencher essa lacuna social, agrega fortemente nos nossos 

objetivos pelo bem dos animais.


Protetora Genis


Protetora Rosana Cedran


Juliana Camargo, Presidente da AMPARA Animal
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NÚMEROS DE 
CAUSA 

ANIMAL EM 2020


+ 31 mil

Quilos de ração 

doadas


+ 30 mil

Quilos de alimentos 

doados para o Projeto 

Onça Pintada Paraná


+ 30 mil

Quilos de alimentos 

doados para a Mata 

Ciliar


+ 4 mil

Castrações


+ 3.500 mil

Animais silvestres 

beneficiados com as 

doações de alimentos


+ 3.360 mil

Animais beneficiados 

com a campanha

Vira-Lata Sem Fome


+ 3 mil

Quilos de alimentos 

doados para o 

Pantanal


+ 400

Atendimentos 

veterinários na  

região de Osasco


+ 350

Gatos beneficiados 

com as ações de 

captura, esterelização 

e devolução (CED)


+ 100

Adoções
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Sempre tive cachorro em casa, não existem 

memórias de infância que não envolvam um 


cachorro por perto. Em 2012 me mudei de cidade 

e, como fui morar sozinha, entendi que não tinha 


condições de ter um animal em casa.

Confesso que a jornada foi difícil. Bob é um 

virapoodle muito independente, medroso e 


pouco social. Muitas aulas de adestramento foram 

necessárias, e ainda são. Mas aos poucos fomos 


conquistando a confiança dele, conhecendo seus 

gostos e preferências, respeitando seu espaço e 


oferecendo todo amor que temos para dar.

Hoje não consigo imaginar minha vida sem o Bob! 


Sensei chegou em casa já ganhando todo mundo. 

Ele já havia me conquistado desde a minha visita. 


Como a maioria dos bichinhos adotados, esse aqui 

também requereu paciência, amor e dedicação. 


Tudo valeu muito a pena, e tem valido.

Tem dias que se fico fora de casa por mais de 
 


48 horas, já começo a sentir falta e pensar nele. 

E a reciproca é verdadeira, viu. O bicho parece a 

minha sombra. É um apego que tem por mim. 
 


Ele segue me amando; eu sigo amando ele. 
 

Sensei já é da família.


Isadora, 

adotante do Bob


Leonardo, 

adotante do Sensei
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CLÍNICA  

AMPARA 
ANIMAL

Localizada no bairro do Ipiranga, na cidade 


de São Paulo, trata-se de um hospital 


veterinário com serviços de castração. O 


Centro de Controle Populacional AMPARA 


(CCPA) é o primeiro hospital que atende 


gratuitamente animais carentes de ONGs 


e Protetores independentes. Com o apoio 


do Grupo Carrefour Brasil, são castrados 


mensalmente 1.000 animais. Importante 


ressaltar que esses atendimentos são 


realizados por meio de uma triagem feita 


pela AMPARA Animal, para as ONGs e 


protetores cadastrados.


9




10


APOIO AO 
PANTANAL: 

ANIMAIS SILVESTRES 

Em setembro de 2020, a região do Pantanal 


foi assolada por grandes incêndios, afetando 


todos os moradores locais e animais 


silvestres da região. Entendendo o seu papel 


social neste momento tão delicado, o Grupo 


Carrefour Brasil doou mais de 60 mil quilos 


de alimentos para ajudar na alimentação e 


recuperação destes animais. Deste total, 


mais de 30 mil quilos de alimentos foram 


doados para o Projeto Onça Pintada Paraná, 


mais de 30 mil quilos para a Mata Ciliar, mais 


de 3 mil quilos para a AMPARA Silvestre, que 


foram destinados exclusivamente à região 


do Pantanal.




OBRIGADO!



