Samarco e ONGs promovem evento de adoção de cães e
gatos em Mariana
Cerca de 100 animais estarão disponíveis para adoção em evento a ser realizado nos próximos
dias 9 e 10

A Samarco, com o apoio da Prefeitura Municipal de Mariana, da Comissão Extraordinária
de Proteção dos Animais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e de ONGs de
proteção animal - de Mariana, Ouro Preto, Itabirito, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Belo
Horizonte e São Paulo - realizará, nos próximos dias 9 e 10 de abril, no Centro de
Convenções de Mariana das 9h às 13h, evento gratuito de adoção de cães e gatos
resgatados na região impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão e que não
possuem donos.
Estão disponíveis para adoção cerca de 100 animais, saudáveis, castrados, vacinados e
vermifugados. Os interessados devem levar documento oficial com foto, comprovante de
residência e passar por entrevista. Após a avaliação ser concluída, o adotante assinará
um termo onde concordará em receber, em sua residência, a visita de um veterinário
contratado pela Samarco, para que possa, durante o período de seis meses, acompanhar
a adaptação do animal.
Aqueles que não puderem comparecer ao evento, podem entrar em contato pelo telefone
31-3559.5425 e agendar uma visita ao Centro de Recolhimento e Assistência aos Animais
(Rodovia MG-129, S/N, KM 138 – Mariana). A adoção é realizada mediante entrevista
pessoal.
Para conhecer cada animal disponível e saber mais informações sobre o evento, os
interessados podem também visitar o site: www.amigomudatudo.com.br
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ONGs parceiras
A iniciativa conta com a parceira de ONGs, que participam desde o início da assistência
aos animais. Entre as ONGs parceiras da Samarco no evento de adoção estão: Associação
Lafaietense de Proteção aos Animais (ALPA) - Lafaiete (MG), Associação das Mulheres
Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados (Ampara) - São Paulo (SP), Associação
Ouropretana de Proteção Animal (AOPA) - Ouro Preto (MG), Fórum Nacional de Proteção
e Defesa Animal (FNPDA) - São Paulo (SP), Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais
(IDDA) - Ouro Preto (MG), ONG Proteger – Contagem (MG),Movimento Mineiro de Direito
dos Animais (MMDA) – Belo Horizonte (MG) e Vida Animal – Itabirito (MG).
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Compromisso com as ações emergenciais e de médio e longo prazos
Logo após o acidente com a barragem de Fundão, a Samarco buscou um local que
permitisse o acolhimento e atendimento emergencial dos animais de pequeno porte (cães
e gatos) e de médio e grande porte (equinos, suínos e bovinos) resgatados pelo Corpo de
Bombeiros em conjunto com diversas ONGs e voluntários. O primeiro espaço, chamado de
Centro de Recolhimento e Assistência aos Animais (CRA I) compreende um galpão de 700
m2 e área externa de cerca de 7.800 m2, em Mariana. O local foi adaptado com baias, telas,
camas, hospital, maternidade e farmácia. Os animais de médio e grande porte estão sob
cuidados da empresa em uma fazenda na região.
A Samarco conta com uma equipe especializada para cuidar diariamente da saúde e bemestar dos animais. Alinhada com o Termo de Compromisso Preliminar assinado com o
Ministério Público e com o objetivo de garantir a qualidade de vida dos animais, a empresa
vem realizando uma série de ações como o processo de identificação dos animais pelos
seus donos, castração e vacinação, além do evento de adoção previsto para os dia 9 e 10
próximos. A empresa e seus parceiros no processo defendem a adoção responsável como
a melhor solução para o bem-estar desses animais e informa que aqueles que não forem
adotados serão mantidos em santuário próprio com todos os cuidados e recursos
necessários.
Serviço:
Evento de adoção de animais – Samarco/ONGs de proteção animal

Data: 9 e 10 abril
Horário: 9h às 13h
Local: Centro de Convenções de Mariana (Praça JK, S/N)

Sobre a Samarco

Fundada em 1977, a Samarco é vice-líder do mercado transoceânico de pelotas de minério de
ferro e uma das maiores exportadoras do País. De capital fechado, a Samarco tem duas acionistas
– Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda. –, que dividem igualmente o controle acionário da empresa.
A empresa possui duas unidades industriais localizadas em Minas Gerais e no Espírito Santo, além
de dois escritórios internacionais, em Amsterdã (Holanda) e Hong Kong (China) e um nacional, em
Vitória (ES).
Desde o acidente na Barragem de Fundão, em Mariana, a Samarco não tem medido esforços na
recuperação socioeconômica e ambiental das regiões atingidas pelo acidente. A empresa está
ciente das dificuldades momentâneas, mas mantém a expectativa de retomar suas operações com
o objetivo não só de cumprir todos os seus compromissos advindos da ocorrência bem como
manter sua contribuição para o crescimento dos estados onde atua e do País.
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