Drive Thru Solidário arrecada livros usados em prol de animais de rua
Fotos disponíveis em
https://drive.google.com/drive/folders/1Fbpjdlrp6_c79AmVYd4PObBFQgwMs7Sh?usp=s
haring
O Colégio Singular e o Cursinho Singular Anglo, com unidades em Santo André, São Bernardo
do Campo e São Caetano do Sul, por meio da ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos
Animais estão promovendo o Drive Thru Solidário – Campanha de doação de livros.
A ação está arrecadando, por tempo indeterminado, todos os gêneros e tipos de livros, os quais
serão encaminhados para uma protetora independente, que atualmente cuida de mais de 200
animais de rua. Os livros serão vendidos e transformados em dinheiro para compra de ração.
Quem quiser colaborar poderá deixar suas doações em uma das unidades do colégio ou
cursinho, entre às 10 e 17 horas. Os endereços estão disponíveis no portal www.singular.com.br
ESPA – sua missão sempre foi amenizar o grave problema social do abandono de animais
gerado por falta de políticas públicas para proteção e controle de natalidade. Quando surgiu seu
papel era apenas assistencial, mas muitas ações foram agregadas, como: arrecadação e
distribuição de ração para os abrigos, incentivo à adoção de animais abandonados ou SRD Sem Raça Definida e não a compra de pets.
O projeto também foi inserido no material pedagógico do Singular, com foco na guarda
responsável, proteção ambiental e tráfico de animais, envolvendo alunos da Educação Infantil
ao Ensino Fundamental II.
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