
Projeto monta 40 pontos 
para arrecadar embalagens

DESODORANTE AEROSOL

Assunto bastante recor-
rente nas mídias sociais, 
os casos de abandono e 
maus tratos a animais de 
estimação não são novi-
dade para ninguém, mas 
mesmo sendo um assun-
to tão ativo e frequente, 
infelizmente, não há um 
órgão em Tangará da Serra 
que trate do assunto. Por 
esse motivo, voluntários 
de bom coração acabam 
por assumir esse papel 
e recolhem os animais, 
o que gera aos proteto-
res um gasto substancial, 
que por muitas vezes é 
saldado com os próprios 
recursos. Por esse motivo, 
o Projeto Abana que ajuda 
no resgate de animais de 
rua, está em uma campa-

OAB do Fórum 
é um dos 
pontos de coleta

As embalagens serão vendidas

nha recolhendo latas de 
aerosol, sendo especifi-
camente de desodorante 
aerosol, como informa a 
protetora animal e em-
presária, Kelly Becker. “A 
finalidade dessa campa-
nha é de arrecadar  fras-
cos vazios de desodorante 
aerosol. Muitos podem se 
perguntar o porque de só 
serem de desodorante e 
não de spray de unhas ou 
cabelo, mas é por causa da 
composição do material, 
então nós somente reco-
lheremos de desodoran-
te”, explica a voluntária 
ao revelar a finalidade das 
embalagens arrecadadas. 

“Vamos recolher esse ma-
terial e vender. Tem uma 
empresa em Cuiabá que 
compra esse material e 
nós faremos essa venda 
para ajudar nas despesas 
que temos com o recolhi-
mento e tratamento dos 
animais”, informou.

Conforme Kelly, embo-
ra a população contribua 
com o coração, as doações 
que chegam ao projeto 
ainda são poucas para os 
gastos. “O Projeto Abana 
convoca a população para 
que descarte os frascos de 
desodorantes aerosol em 
nossos pontos de coleta, 
contribuindo assim para 
o meio ambiente, geran-
do renda para que o nosso 
trabalho de resgate, trata-
mentos e castração de ani-
mais de rua seja desenvol-
vido”.

Interessados em doar 
nos próximos dias terão 
em Tangará 40 pontos co-
letores que estarão iden-
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vamos 
recolher 
esse material 
e vender

tificados com cartazes do 
projeto, mas se desejarem 
fazer a doação em espé-
cie, Becker solicita que o 
façam no é O Bicho ou no 

Shopping da Terra, onde 
o projeto tem cadastro e as 
doações serão abatidas nas 
dívidas. A OAB do Fórum 
é um dos pontos de coleta.


