
CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO
DE TAMPINHAS

Tampinhas de: 
- Refri

- Shampoo
- Detergente
entre outras

Joinville
  patinha  arentes

Temos dezenas de postos de coletas
por toda cidade!

Acesse a lista completa em:

Postos de Coletas

Contato ou maiores Informações: (47) 9 9282-8242

https://bit.ly/PostosdeColetas
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547992828242


castração,

Prestação de contas em: http://bit.ly/PrestacaoCampanhaTampinhas

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO
DE TAMPINHAS
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O QUE É?

Uma iniciativa da Protetora Tânia Larson, surgiu a Campanha de arrecadação 

de tampinhas, na cidade de Joinville, cujo objetivo é arrecadar todos os tipos 

de tampinhas plásticas (tampas de detergente, shampoo, etc).

O Projeto visa a conscientização e solicita a ajuda de protetores e 

simpatizantes - Entende-se simpatizantes, pessoa física ou mesmo 

comerciantes, empresas, escolas, universidades, etc - da causa animal em 

arrecadar materiais (tampinhas), o qual será revertido para a castração de 

animais de rua, cães comunitários e/ou animais abandonados ou em situação 

de rua.

COMO FUNCIONA?

Os envolvidos com a campanha devem fazer a arrecadação e entregar em um 

dos postos de coleta, ou arrecadar uma quantidade mínima de 20kg e entrar 

em contato com nossa equipe para que seja marcado a coleta do material.

CAMPANHA DE SUCESSO!

Até o presente momento, já vacinamos mais de 500 animais, e castramos 

dezenas deles com a venda das arrecadações. Estas vendas são feitas em 

média a cada 3 ~ 4 meses e você pode acompanhar toda a prestação 

de contas através da rede do link: Prestação de Contas

https://bit.ly/PrestacaoTampinhas


JUNTE-SE A NÓS! 
MOBILIZE SEUS AMIGOS,

VIZINHOS, TRABALHO OU ESCOLA

Escolas | Universidades | Empresas | Comércio | Entidades | Comunidade

Prestação de contas em: facebook.com/TaniaLarsonProtetoraPrestação de contas em: facebook.com/TaniaLarsonProtetora
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A campanha visa a conscientização e solicita a ajuda de protetores e 

simpatizantes, comerciantes, empresas, escolas, universidades, etc - em 

arrecadar materiais (tampinhas), o qual será revertido para a castração de 

animais de rua.

Junte tampinhas 

você também!
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Todos os tipos de tampinhas plásticas, como tampas de garrafa 

pet, shampoo, detergente ou potes.

Tampas que contenham qualquer tipo de metal, ferro, alumínio 

ou molas de pressão. Por exemplo: Tampa de embalagem de 

spray, pois no seu interior contém mola.

O QUE NÃO PODE SER ARRECADADO?

O QUE PODE SER ARRECADADO?

Todas as tampinhas arrecadadas, passam por um processo de trituração, 

para que se transforme novamente em matéria prima. Por este motivo, é que 

não pode ser arrecadado tampas que contenham outros tipos de material 

como o metal em seu interior, pois estes materiais não podem ser triturados.



castração,

Prestação de contas em: http://bit.ly/PrestacaoCampanhaTampinhas

SEJA UM PONTO DE COLETAS!

Quer transformar seu estabelecimento em um ponto de arrecadação de

tampinhas? É muito fácil!
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Basta entrar em contato com o telefone / whatsapp (47) 9 9282-8242, 

informando o nome do local, endereço completo, telefone e nome da pessoa 

responsável, para que possamos inserir seu comércio / casa em nossa lista de 

pontos de coletas.

E sempre que houver uma quantidade razoável de tampinhas 

arrecadadas, basta entrar em contato com o mesmo número que nós iremos 

até o local buscar!

Legal né!  

POSTO
DE

COLETAS

Colabore!

Sua atitude salva vidas!
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Segue abaixo os links para que você possa ter acesso à lista de postos de 

coletas, bem como a prestação de contas disponibilizada a cada venda de 

tampinhas, entre outras informações necessárias:

CADASTRAR PONTO DE COLETAS / SOLICITAR RECOLHIMENTO

INFORMAÇÕES ÚTEIS

(47) 9 9282-8242

LISTA COMPLETA DE POSTOS DE COLETAS CADASTRADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS VENDAS

Prestação de Contas

DÚVIDAS / INFORMAÇÕES

(47) 9 9282-8242
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(47) 9 9282-8242

Postos de Coletas

https://bit.ly/PrestacaoTampinhas
https://bit.ly/PostosdeColetas
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547992828242
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547992828242



