Mais de 80 animais são adotados em evento
promovido pela Samarco e ONGs parceiras
Grande maioria dos animais disponíveis para adoção ganharam novos
donos. Ao todo 74 cães e 9 gatos agora possuem um novo lar.
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 realizou
neste final de semana o evento gratuito de adoção de cães e gatos
resgatados na região impactada pelo rompimento da Barragem de
Fundão.
No total, 83 animais ganharam um novo lar, o que representa quase 90%
de efetividade da campanha. Foram adotados 74 cães e 9 gatos, todos
eles castrados, vacinados e vermifugados. Restam ainda 28 animais
aptos para adoção. Quem não conseguiu comparecer ao evento ainda
pode acolher algum dos cães e gatos. Os interessados devem 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.
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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