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O PROJETO
O projeto Amizade Não se
Compra foi criado em 2010
pelas irmãs Ana Carolina e
Manoela Trava Dutra,
designer e fotógrafas do
estúdio Cão em Quadrinhos
de Porto Alegre (RS).
Nestes quatro anos de
projeto já foram fotografados
mais de 200 animais e
esperamos pelo menos
duplicar o número em 2015,
com a ajuda de mais 6
fotógrafos distribuidos em
diferentes cidades do Brasil.

FOTÓGRAFOS PELA ADOÇÃO
Confira as cidades que serão atendidas pelo projeto em 2015.
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COMO FUNCIONA
Para se cadastrar no projeto
basta você ser membro de
uma ONG ou protetor
independente, qualquer
pessoa que tenha resgatado
um animal e precise doá-lo.
Segundo passo, você deve
estar de acordo com todas as
regras deste regulamento.
Por isso, leia com atenção:
1. As sessões fotográficas são
válidas somente para animais
que estão disponíveis para
adoção. São gratuítas e
acontecem apenas 1 vez na
semana, em dia úteis, ou
seja, segunda a sexta
dependendo da agenda de
cada fotógrafo.
2. Para agendamentos é
preciso, primeiramente,
preencher e enviar a ficha
cadastral (disponível para
download em nosso site)
para o fotógrafo responsável
por sua região.
* Consulte o e-mail na sessão
fotógrafos em nosso site ou na
página anterior deste regulamento.

3. É permitido até 2 animais
por protetora/ONG, a fim de
atender o maior número
possível de projetos, sem dar
preferencia ou prioridade.
4. Os animais deverão estar
saudáveis, prontos para
adoção. Animais com
doenças contagiosas deverão
aguardar recuperação.
5. A protetora/ONG deve ter
disponibilidade para levá-los
até os fotógrafos.

6. Não esqueça de trazê-los
em segurança, caixas de
transporte ou guias.
7. Muitos enjoam na viagem,
por isso procure não
alimentá-los nas 3 horas
anteriores à sessão
fotográfica. Durante o ensaio
teremos muitos petiscos para
oferecer.
8. Tenha certeza de que seus
afilhados fizeram as
necessidades antes da sessão
fotográfica. Um passeio pode
ajudá-lo a colocar a barriga
para funcionar!
9. Imprevistos acontecem!
Mas tente sempre fazer o
cancelamento com pelo
menos 24 horas de
antecedência, lembre que
existem muitos projetos
precisando dessa
oportunidade.
10. Se a protetora/ONG não
aparecer na sessão de fotos,
sem aviso prévio de
cancelamento, os
agendamentos só poderão
ser feitos dentro de 30 dias.
E se houver disponibilidade
na agenda.
Continua na próxima página.

|REGULAMENTO 2015|

11. As imagens dos animais
são enviadas por e-mail em
baixa resolução, ou seja,
somente para divulgação na
internet.

12. É obrigatória a
divulgação das imagens com
a marca do projeto e nome
do fotógrafo. Lembre que as
imagens tem como objetivo
colaborar com a adoção do
animal e não publicidade
para ONG ou projeto.
13. Não serão, em hipótese
alguma, disponibilizadas
imagens em alta resolução.
Assim como é proibida a
alteração ou modificação nas
imagens enviadas.
14. Os fotógrafos voluntários
do projeto possuem direito
de imagem para o uso das
mesmas em materiais
promocionais de divulgação
e portfolio, sendo obrigatória
a assinatura de um termo de
autorização de uso de
imagem.
15. A sessão fotográfica será
sempre confirmada com 1 dia
de antecedência para os
contatos fornecidos no
cadastro. Por isso, mantenha
seu cadastro sempre
atualizado.

16. As fotografias serão
divulgadas em nossa página
do facebook com o nosso
contato. Sempre que algum
adotante manifestar interesse
encaminharemos o contato
às ONGs e Protetores
responsáveis.
17. É obrigação do protetor
ou ONG, avisar quando um
animal for adotado, para
exclusão do anúncio de nossa
página do facebook. Da
mesma forma, se alguma
animal for devolvido.
18. Sugerimos que todos os
animais fotografados sejam
doados vacinados e
castrados. Isso aumenta as
chances de adoção.
19. Os agendamentos são
por ordem de solicitação,
sendo que a primeira
solicitação deve ser feita com
o cadastramento (todo o ano
a ONG ou protetor deverão
atualizar o cadastro). Demais
agendamentos serão
poderão ser feitos no envio
das imagens, se houver
disponibilidade de agenda.
20. O não cumprimento de
qualquer uma das regras aqui
descritas acarreta a
impossibilidade de
participação da
protetora/ONG no projeto
Amizade Não se Compra*.

* se for verificado casos de colecionadores ou maus tratos, a ONG ou protetora estará
automaticamente desclassificada, impossibilitando a participação no projeto.
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AINDA TEM DÚVIDAS?
Talvez a gente tenha
esquecido de alguma
questão importante. Mas não
tem problema, fique a
vontade para titrar suas
dúvidas com a gente.

DÚVIDAS GERAIS
Para dúvidas gerais ou sugestões para o
projeto como um todo, entre em contato
com a Matriz:
falecom@amizadenaosecompra.com.br

DÚVIDAS POR REGIÃO
Sobre horários de agendamentos, local da
sessão fotográfica ou dúvidas específicas
sobre a sua cidade e/ou região, entre em
contato direto com os fotógrafos
responsáveis:

PORTO ALEGRE-RS
contato@caoemquadrinhos.com.br

RIBEIRÃO PRETO-SP
contato@fabiomelofotografia.com.br

BENTO GONÇALVES-RS
thatifuligo@gmail.com

SÃO PAULO-SP
pedpaula@gmail.com

MARINGÁ-PR
renatodomingosfotografia@gmail.com

ALUMÍNIO e proximidades
contato@fernandacerioni.com.br

JOINVILLE-SC
contato@deboramattos.com.br

E nos acompanhe online:
www.amizadenaosecompra.com.br
fb.com/adote.amizadenaosecompra

