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A serviço dos animais
Por Gilberto Andreotti

A associação RESGACTI (Rede Solidária entre
Grupos Ambientais, Culturais e Trabalhos Intelectuais), com sede em Itajubá, atua também nas cidades de Piranguinho, Piranguçu e São José do Alegre, no
Sul de Minas Gerais. Trata-se de uma instituição sem
fins lucrativos e sem vínculos políticos partidários, que
tem como uma de suas atividades mestras o cuidado e a preservação da vida animal. Há quatro anos, a
Resgacti trabalha com animais de rua e promove campanhas de castração e de doação de cães e gatos, com
o objetivo de diminuir, e se possível “zerar”, o número
de animais abandonados.
A associação oferece à população de baixa renda, o trabalho de negociação de castrações com custo
baixo, para evitar que crias indesejadas sejam abandonadas nas ruas. Além deste trabalho preventivo,
socorre animais abandonados e lhes oferece abrigo.
Como órgão do terceiro setor, a Resgacti conta
com doações financeiras e trabalho voluntário. Vale
ressaltar que além da ajuda financeira a Ong precisa
de pessoas para visitar e limpar os canis e gatis, ou
ainda, abrigar em seus lares um animal, enquanto este
aguarda adoção.
As doações de ração são de suma importância
para atender os animais sob custódia. Hoje, são 55
cães que consomem mensalmente 500 kg de ração e
47 gatos que consomem 150 kg. Além do alimento, estes bichanos necessitam de vacinas, medicamentos e
de serem castrados, juntamos aqui as despesas operacionais. Este montante não tem sido coberto pela
arrecadação mensal dos contribuintes, então, caso você possa contribuir com ração ou de outra forma entre
em contato pelo telefone (35) 9945-0494 ou pelo email: resgacti@yahoo.com.br
Neste período de inverno, a Resgacti recebe também doações de madeira, materiais afins e mão-deobra para confecção de bancos, para que os animais
possam dormir sem a friagem do contato direto com
o chão.

Naturale
junho/julho - 2013

A Resgacti promove eventos culturais e gastronômicos
para arrecadar fundos para as castrações, iniciativa muito
bem-vinda, pois coloca em evidência grupos ligados à música, dança e cultura local.
Outra forma de ajudar, é na produção de mudas de árvores, de preferência nativas, em seu domicílio. Em parceria
com os CODEMAs dos municípios e com alunos e professores
da UNIFEI, a Resgacti gerencia o plantio destas árvores em
locais adequados. Desta forma cumpre a missão de ajudar
os animais, de proteger a natureza e de melhorar as relações
entre as pessoas. Faça você também parte deste trabalho!
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