Supra realiza nova feira de adoção
Evento será neste sábado, no Praça Uberaba Shopping Center
O projeto para adoção de animais abandonados coordenado pela Associação
Uberabense de Proteção aos Animais (Supra) vem ganhando força com a parceria do
Praça Uberaba Shopping. Há quase um ano os voluntários da entidade organizam uma
feira mensal nas dependências do empreendimento e que se consolida a cada nova
edição.
A missão da Supra é atuar para transformar a realidade em que se encontram
os cães e gatos rejeitados e abandonados na cidade. A entidade abriga mais de 550
animais dentro do espaço, que hoje já se encontra lotado, sendo que a cada dia
chegam novos animais. E a feira é uma das atividades para localizar novos lares e
donos para esses bichos, em uma linha de proteção responsável.
“E nós queremos ampliar essas ações de voluntariados cedendo nosso espaço”,
explica o gerente do Praça Uberaba Shopping, Reginaldo Lara. Kelly Ramos, uma das
coordenadoras da Supra explica que nesta edição do mês de junho, marcada para este
sábado (18), serão levados cerca de 20 animais para adoção, entre cães e gatos,
adultos e filhotes. Ela acontecerá no mesmo local das versões anteriores - 1º subsolo
(SS1), próximo às esteiras rolantes que dão acesso ao supermercado Bahamas, no
horário das 13h às 18h. A chipagem dos animais também será oferecida para os
visitantes com seus cães, ao custo de R$ 10,00. A renda é revertida para a Supra.
No balanço da parceria com o shopping já foram concretizadas cerca de 70
adoções, entre cães e gatos e a meta de 100 adoções em um ano deverá ser atingida,
segundo ressalta Kelly Ramos. “As pessoas que se dispuseram a aceitar esses animais
tem um perfil diferenciado. São conscientes. Já fizemos visitas pós-adoções e
raramente foram encontrados problemas. Até os gatinhos, que geralmente são mais
rejeitados, tivemos um número surpreendente de adoções”, comentou ela. No espaço
da feira no shopping os voluntários também comercializam camisetas, rifas, adesivos e
recebem até doações de ração e cobertores para os animais da Supra. “Isso tem sido
muito positivo”, completou a coordenadora.
Serviço:
Feria de adoção de animais
Dia: 18 de junho (sábado)
Local: 1º subsolo (SS1), próximo às esteiras rolantes Bahamas
Horário: 13h às 18h.
Praça Uberaba Shopping Center – Av Leopoldino de Oliveira, 5100.
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