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Prefácio
A Proteção Animal Mundial (World Animal Protection)
é uma organização global não governamental, sem fins
lucrativos, com sede em Londres, que trabalha há mais de
50 anos para a proteção e o bem-estar dos animais. Com
14 escritórios em todo o mundo e programas em mais de
50 países, atua em quatro frentes principais: animais de
fazenda, animais em situações de desastre, animais em
comunidades e animais silvestres.
O envolvimento do governo em programas de manejo
de populações caninas e felinas é vital para que eles
aconteçam e que sejam eficazes. Os governos não só
devem ser responsáveis pela governança local para garantir
o bem-estar animal, como também devem gerar sinergia com
a sociedade civil, empresas privadas e outras organizações,
obtendo assim programas eficazes e sustentáveis ao longo
do tempo. No entanto, as estratégias que os governos estão
usando atualmente para controlar essas populações de
forma humana são ainda pouco conhecidas por todos.
Por esta razão, em 2019, a World Animal Protection com
o apoio do Conselho Federal de Medicina Veterinária

do Brasil (CFMV), da Organização Mundial de Saúde
Animal (OIE), da Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS), do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo
(IMVC/ITEC) e da Associação Mundial de Veterinários
de Pequenos Animais (WSAVA) lançou a 1ª edição do
Prêmio Cidade Amiga dos Animais - Melhores Práticas no
Manejo Humanitário de Cães e Gatos (MHPCG). E agora
em 2020, tivemos também o apoio do ICAM - Coalizão
Internacional para o manejo de populações animais.
Neste ano lançamos a 2ª edição do Prêmio Cidade Amiga
dos Animais e para nossa imensa satisfação recebemos
mais de 150 projetos de mais de 50 municípios brasileiros e
latino-americanos.
Na edição de 2020 dividimos a premiação em nove
categorias diferentes, relacionadas ao manejo humanitário
de populações caninas e felinas. Além dos ganhadores
por categoria, também selecionamos um vencedor geral
que ganhou em mais de uma categoria e demonstrou ter o
programa mais abrangente, eficiente e humanitário.
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Neste livro você vai encontrar os projetos ganhadores em cada
uma das categorias abaixo:
1. Estruturas e políticas efetivas e sustentáveis - CURITIBA, BRASIL
2. Controle da densidade populacional e da taxa de
renovação - JUNDIAÍ, BRASIL
3. Bem-estar dos animais em situação de rua - CONSELHEIRO
LAFAIETE, BRASIL
4. Gestão eficiente de instalações de triagem e realocação
(abrigos, canis, gatis, lares temporários) - BARUERI, BRASIL
5. Saúde pública de qualidade - PONTA GROSSA, BRASIL
6. Guarda responsável de animais - CURRIDABAT - COSTA RICA
7. Prevenção e atendimento dos maus tratos contra animais CURITIBA, BRASIL
8. Gerenciamento de conflitos entre animais de companhia e
animais silvestres e/ou de fazenda - CIDADE DO MÉXICO,
MÉXICO
9. Ideia inovadora para promoção do bem-estar por meio
de ações do manejo de populações de cães e gatos subcategoria “Inovação tecnológica” - MARINGÁ, BRASIL e
subcategoria “Adaptação à pandemia” - SÃO PAULO, BRASIL
As próximas páginas mostrarão como os municípios estão
lidando de forma inovadora e humanitária com questões
tão importantes. Dessa maneira outros municípios poderão
ter acesso a essas informações para que possam ser
adotadas e replicadas contribuindo, assim, para melhorarmos
a convivência entre homens e animais e difundir projetos
valiosos e inovadores que estão amplamente relacionados ao
conceito de “Uma só saúde”.

Além das cidades vencedoras, incluímos também experiências
de outras cidades, que não só obtiveram pontuação elevada
em uma ou várias categorias, mas também desenvolvem
trabalhos que consideramos que valem a pena serem
compartilhados. São as cidades de Vinhedo, Fortaleza, Vitória
e Porto Alegre, no Brasil, e Medellín, na Colômbia.
Gostaríamos de expressar novamente nosso agradecimento
especial à dra. Rita de Cássia Maria Garcia (IMVC/UFPR),
à dra. Ellen van Nierop (WSAVA), ao dr. Marco Vigilato
(OPAS/PANAFTOSA), ao dr. Alexandre Rossi (CRMV-SP), à
dra. Evelyn Segredo (ONE WELFARE PLATFORM) e à dra.
Sofía Herra que colaboram com este livro, participando como
juízes externos para a seleção das melhores estratégias em
cada categoria que compõem este prêmio.
Esperamos que este livro possa inspirar muitos gestores
que trabalham em diferentes municípios na América Latina,
mostrando que é possível implementar programas sustentáveis
e humanitários no manejo de populações de cães e gatos em
várias regiões de nosso continente com diferentes realidades.
Sabemos que os desafios são inúmeros e que diversas cidades
estão criando projetos e estratégias criativas protegendo o
bem-estar de milhares de animais e que estão trazendo uma
melhor convivência entre homens e animais, tanto nos grandes
centros urbanos quanto em municípios menores.
Aproveitem a leitura e divulguem para todos, a solução para
lidar com as populações de cães e gatos nas cidades nem
sempre é fácil, mas existem iniciativas que podem nos inspirar
e algumas delas estão nas próximas páginas!

Dra. Rosangela Ribeiro Gebara – Gerente de Programas
Veterinários da World Animal Protection – Brasil.
Dra. Melania Gamboa – Assessora científica para Animais de
Companhia da World Animal Protection Internacional.

“O poder público deve ser o catalisador das iniciativas de manejo das populações canina e felina.
Deve atuar de forma coordenada, com políticas e governança baseadas em evidências, e disseminar
os resultados e as boas práticas de forma eficaz. Garantir o acompanhamento e apoio político é a
chave para o sucesso dos programas.”
Dr. Marco Vigilato - OPS/OMS-PANAFTOSA
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“A visão da WSAVA é que todos os animais de companhia em todo o mundo recebam cuidados
veterinários que garantam saúde e bem-estar ideais. É por isso que o bem-estar animal e o conceito
de Saúde Única são os pilares de nossa existência. Este prémio e as participações que recebe são a
prova de que a região está a fazer progressos reais nestas áreas e mostra que os projectos de bemestar animal também têm um efeito positivo no bem-estar humano e no ambiente.
Existem muitas maneiras criativas de enfrentar os desafios que enfrentamos na gestão da coexistência
humano-animal-ambiental. No entanto, não existe uma fórmula mágica, por isso é importante
trabalhar de acordo com a realidade local, com respeito pela cultura local, e em colaboração com
outros atores. Projetos bem-sucedidos são um catalisador para novas iniciativas e também ajudam
a fazer mudanças positivas na percepção das pessoas sobre os animais. O papel dos governos,
incluindo a estrutura regulatória por eles estabelecida, é essencial para que esses projetos sejam
sustentáveis e tenham sucesso ao longo do tempo. Nem sempre é uma questão de tamanho ou
orçamento. Criatividade, paixão e dedicação são igualmente importantes.”
Dra. Ellen van Nierop - WSAVA

“Para criar e colocar em prática uma estratégia de manejo humanitário de populações caninas
e felinas eficaz e adaptada à realidade de cada região, é necessário identificar os principais
problemas que o território enfrenta, as suas causas sociais, a origem dos animais e o compromisso
social. Para isso, três aspectos são essenciais. Em primeiro lugar, investir em um trabalho de avaliação
que gere um ponto de partida e permita um entendimento profundo dos problemas e parâmetros
a serem aprimorados. Em segundo lugar, aspirar o envolvimento da comunidade: ter líderes
comunitários treinados em bem-estar animal é uma excelente estratégia para aumentar o alcance
e a sustentabilidade dos programas, pois permite que uma cultura de respeito e responsabilidade
seja estabelecida na comunidade. Por fim, é fundamental institucionalizar e formalizar o programa na
estrutura organizacional do Município. Ou, idealmente, ter um departamento de proteção animal,
com organização própria, incluindo um fundo econômico auto sustentável de longo prazo. Essas são
ações chaves que garantem ao máximo que o programa tenha continuidade e persista, apesar das
mudanças que manejamos localmente.”
Dra. Sofía Herra - AMO Pro Bienestar Animal

“A prevenção e o controle de cães e gatos em áreas urbanas exige a implantação de diferentes
estratégias. A educação em guarda responsável, o controle reprodutivo, legislação e registro
identificação são pilares de um programa efetivo de MPCG. O monitoramento do programa por
meio de indicadores, como os preconizados pelo ICAM é fundamental para a sua implementação.
O governo local deve liderar todo o processo, envolvendo outras instituições e atores sociais para a
melhor aceitação e sustentabilidade das ações.”
Dra. Rita Garcia - IMVC/ITEC, UFPR

“Os países latino-americanos têm culturas, práticas e processos históricos muito diversos, cada um
com seus problemas locais e seus próprios recursos. No entanto, todos avançam na construção de
sociedades mais justas e igualitárias que desenvolvam programas de bem-estar animal e qualidade
de vida para populações e ecossistemas. Portanto, empoderar comunidades com programas de
qualidade baseados em evidências é uma prioridade universal. O sucesso está no apoio a iniciativas
eficazes e sustentáveis e no fortalecimento de países com menos desenvolvimento local no manejo das
populações caninas.”
Dra. Evelyn Segredo - Médica Especialista em Um Bem-estar (One Welfare)
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Foto: Animais sendo anestesiados por um médico veterinário.

‒CURITIBA‒

a vencedora geral do prêmio Cidade Amiga
dos Animais em 2020
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Em 15 anos a capital paranaense passou do uso da câmara
de gás ao manejo humanitário de cães e gatos
Curitiba foi a grande vencedora do prêmio Cidade Amiga
dos Animais em 2020. Ganhou em duas categorias,
“Estruturas e políticas efetivas e sustentáveis” e “Prevenção
e atendimento aos maus tratos” e foi destaque em outras,
como “Controle da densidade populacional e da taxa de
renovação”, “Bem-estar dos animais em situação de rua”,
“Gestão eficiente de instalações de triagem e realocação”
e “Guarda responsável de animais”. Na primeira edição do
prêmio, em 2019, a capital paranaense já havia ficado entre
as dez cidades vencedoras.
Mas nem sempre a relação entre a cidade e seus animais
foi assim tão boa. Durante muitos anos Curitiba realizou a
captura e matança indiscriminada de cães e gatos. Até 2005,
solicitações de recolhimento de cães e gatos eram justificadas
por crias indesejadas, alteração de comportamento, doenças,
idade avançada, mudança de residência dos tutores ou
viagens de férias. Centenas de cães e gatos eram mortos
todos os meses em uma câmara de gás. Nesse ano, houve
o fim das atividades da câmara de gás e foi elaborado um
Projeto Executivo que culminou com a criação da Rede de
Proteção Animal de Curitiba.
A Rede de Proteção Animal é um órgão vinculado à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que apresenta uma
política pública consolidada para o manejo humanitário de
cães e gatos. Foi criada pela Prefeitura Municipal de Curitiba
em 2008 e desenvolveu ordenamentos, legislação e diversos
programas e ações que envolvem o olhar integrado na saúde
animal, humana e ambiental.

Vídeo sobre as políticas públicas de Curitiba

Desde então houve mudanças significativas na forma
como a sociedade curitibana cuida dos seus animais e
participa das ações do poder público. Atualmente, as ações
desenvolvidas em Curitiba contemplam os quatro eixos do
manejo populacional: educação em guarda responsável,
esterilização, combate ao abandono e incentivo à adoção.
Para realizar essas ações hoje o órgão conta com uma equipe
multiprofissional composta por sete médicos veterinários,
um biólogo, um zootecnista e cinco fiscais, que passam por
capacitações periódicas. Todos os servidores fizeram o
curso de Formação de Oficiais de Controle Animal (FOCA)
promovido pelo Instituto medicina Veterinária do Coletivo
(IMVC/ITEC) nos anos de 2006, 2012 e 2019.
A formação efetiva da “Rede” de Proteção Animal se dá com
parcerias com instituições de ensino superior - que promovem
incremento técnico especializado ao serviço prestado à
comunidade - e com a integração com a iniciativa privada e
com o terceiro setor.
Os serviços prestados pela Rede de Proteção Animal de
Curitiba aos cerca de 1.950.000 habitantes da cidade estão
disponíveis no site https://protecaoanimal.curitiba.pr.gov.br/.
Curitiba também se destacou na prevenção e atendimento aos
maus tratos contra animais, sendo que desde 2011 possui lei
específica para esse tipo de crime. Atualmente conta com uma
equipe especializada para investigar as denúncias com quatro
fiscais e três médicos veterinários e, em 2019, atendeu 4.307
denúncias e realizou 662 apreensões. Além de monitorar
dezenas de acumuladores e vistoriarem a criação e comércio
irregular de cães e gatos. Mais informações na página 35.
Em relação ao controle populacional de cães e gatos, o
município possui o Programa Municipal de Castração Gratuita
da Prefeitura de Curitiba que ocorre desde 2010 e ganhou
corpo nos últimos anos com o estabelecimento da meta
pela atual gestão Municipal de em média realizar 15 mil
castrações por ano. Para atingir esta meta possuem contratos
com sete empresas, sendo dois prestado em Unidades Móveis
(castramóveis), que realizam mutirões itinerantes nas dez
regionais da cidade. O município castra gratuitamente animais
de cinco meses a oito anos e os agendamentos podem ser
feitos no site da prefeitura ou por contato telefônico e há três
tipos de cadastro - cadastro cidadão, cadastro protetor e
cadastro em situações especiais.
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Outro projeto que merece nossa atenção é o Programa de
Avaliações Clínicas Veterinárias e Vacinação de Cães e
Gatos que já atendeu todas as dez Regionais de Curitiba,
priorizou bairros mais periféricos e vulneráveis, possibilitando
o atendimento e a imunização de aproximadamente 8.000
cães e gatos nos últimos anos.

comunitário como sendo parte da fauna urbana da cidade
e contribui dividindo a responsabilidade com o município
quanto aos cuidados com os animais e na busca por um lar
definitivo para eles.

Também são monitorados atualmente os 75 cães
comunitários cadastrados, que são cuidados e
acompanhados por pelo menos dois mantenedores que
assinam um termo de compromisso para cumprirem suas
responsabilidades de alimentá-los e monitorá-los quanto
a saúde e bem-estar. A prefeitura se responsabiliza por
fazer exames periódicos, além de oferecer vacinação,
vermifugação, castração, microchipagem e atendimento
médico veterinário quando necessário. Em parceria com
a Unidade de Vigilância de Zoonoses, ainda é feito o
monitoramento sorológico de cães comunitários, como parte
das ações de vigilância e monitoramento da leishmaniose
e de outras zoonoses. Através de ações educativas,
a população curitibana já reconhece a figura do cão

Foto: Animal à espera de ser esterilizado ou esterilizado dentro do programa municipal de esterilização livre.
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Foto: Resgate de animais em ação.

Curitiba também mantém um centro de acolhimento
temporário de animais, o CRAR - Centro de Referência de
Animais em Risco, que hoje abriga temporariamente animais
apreendidos de situação de maus-tratos pelo serviço de
fiscalização ou resgatados pela unidade de resgate animal
(ambulância veterinária), até que sejam liberados para lares
temporários ou adotados definitivamente. O local possui
capacidade para até 40 cães, 20 gatos e 10 cavalos e está
dividido em nove canis coletivos, sendo a maioria com solário,
seis canis individuais, cinco canis para maternidade, cinco
canis para pós-operatório, dois gatis coletivos, sala para
banho e tosa, ambulatório veterinário, quatro baias e dois
piquetes. Os protocolos de manejo estabelecidos seguem
o Guia técnico para construção e manutenção de abrigos
e canis do Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Estado do Paraná (CRMV-PR) e a política interna adotada
prevê os cuidados na admissão, considerando o risco de
doenças infectocontagiosas, com a realização de testes
diagnósticos prévios para cinomose, FIV/FELV e esporotricose,
limpeza e desinfecção diária dos canis e protocolo de
imunização com vacina espécie específica. Os animais
recebem alimento balanceado e a equipe técnica avalia
também o comportamento de cada animal e estabelece
medidas para ressocialização dos animais, de forma a
promover uma adoção bem sucedida e definitiva. Diversas
estratégias têm sido adotadas preconizando o bem-estar aos
animais, assim como esforços para viabilizar lares temporários
e promover a adoção. Há um canal de comunicação
estabelecido com ONGs e protetores independentes que
auxiliam no acolhimento dos animais em seu lares (LT), sendo
que a prefeitura disponibiliza a alimentação, conforme
previsto no programa Banco de Ração para Animais criado
em 2019, além de medicamentos, vacinação, castração
e microchipagem. Em 2019 foram doados de forma

responsável 348 animais e desde 2019 até julho de 2020
foram distribuídas mais de 90 toneladas de alimentos para
oito ONGs e 145 protetores cadastrados junto à Rede de
Proteção Animal.
Todos esses programas são amparados por lei e resoluções e
recebem recursos previstos dentro do orçamento da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente que conta com uma equipe
multiprofissional que recebe treinamentos e capacitações
periódicas.

Vídeo sobre o CRAR
(Centro de Referência de Animais em Risco)
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‒CATEGORIA‒
Estruturas e políticas efetivas
e sustentáveis
Nesta categoria destacamos os municípios que possuem leis, regulamentos e políticas que
promovem e amparam o manejo humanitário das populações de cães e gatos. Cidades que,
além de legislação, possuem uma estrutura ordenada de apoio e facilitação à aplicação
dessas leis, que possuam mecanismos que garantam a continuidade dos processos e que
tenham também recursos humanos e econômicos suficientes para que os projetos sejam
sustentáveis e viáveis ao longo de vários governos.
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CATEGORIA ESTRUTURAS E POLÍTICAS EFETIVAS E SUSTENTÁVEIS
Foto: Atividade lúdica com crianças.

1° LUGAR

Curitiba (Paraná, Brasil)
Desde 2008, quando criou a Rede de Proteção Animal,
o município de Curitiba vem criando leis e políticas para
amparar e garantir a continuidade de sua ações de manejo
humanitário de cães e gatos. Em 2010 foi publicado
o Decreto Municipal 1643/2010, que formalizou a
responsabilidade pelo serviço de manejo de animais. Junto
com a Unidade de Vigilância de Zoonoses da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme estabelecido por uma portaria
de 2014, iniciou o desenvolvimento de ações para implantar
e desenvolver estratégias voltadas ao manejo de cães e
gatos, à promoção do bem-estar e da adoção de animais.
Atualmente o município possui farta legislação sobre o tema,
que pode ser consultada no site https://protecaoanimal.
curitiba.pr.gov.br/legislacao. Há, por exemplo, uma lei
que institui o Programa Banco de Ração para animais
(lei 15.449/2019), outra que estabelece sanções e
penalidades para quem pratica maus-tratos aos animais (lei
13.908/2011). O comércio de animais de estimação no
município também é regido por lei (13.914/2011), assim
como o uso de equipamento de segurança para cães de
raças potencialmente violentas e a proibição de veículos de
tração animal (lei 9.493/1999).
Curitiba também conta com um Conselho Municipal de
Proteção aos Animais (COMUPA), com participação de
representantes das secretarias municipais do Meio Ambiente,
da Saúde, da Educação e da Defesa Social, além de
representantes da sociedade civil da academia e órgãos

de Medicina Veterinária. Esse órgão colegiado de caráter
permanente possui papel deliberativo e consultivo para os temas
relacionados à defesa e proteção dos animais no município
de Curitiba e também tem papel relevante na construção e nas
melhorias dos regramentos e processos municipais.
As ações desenvolvidas na capital paranaense contemplam
os quatro eixos do manejo populacional: educação em
guarda responsável, esterilização, combate ao abandono
e incentivo à adoção. E a alocação de recursos financeiros
está prevista dentro do orçamento da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente. A sustentabilidade do programa se dá
por meio de base legal construída e atualizada conforme
a necessidade. O Decreto nº 1302/2019, atualizou o
Decreto Municipal nº 2.035/2012 e pontuou as diretrizes e
os instrumentos da Política Pública Continuada do Município
de Curitiba para o Controle Populacional de Cães e Gatos,
estabelecendo a castração como uma importante ferramenta
de manejo populacional de animais domésticos na cidade,
além de caracterizar o público parceiro: as ONGs ligadas à
proteção animal e os protetores independentes de animais.
Ao longo de 12 anos, desde a criação da Rede de Proteção
Animal, Curitiba conseguiu impor mudanças significativas
e mantê-las através de um arcabouço legal robusto.
Considerando que 15 anos atrás centenas de cães e gatos
eram mortos todos os meses na câmara de gás, a mudança
da conduta do município com relação aos seus animais foi
expressiva e será permanente.
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CATEGORIA ESTRUTURAS E POLÍTICAS EFETIVAS E SUSTENTÁVEIS

SÃO PAULO E CURRIDABAT MERECEM
RECONHECIMENTO NESTA CATEGORIA

São Paulo: aparato legal e sustentação
Com seus mais de 12 milhões de habitantes humanos São
Paulo abriga também mais de 2,6 milhões de cães e gatos
domiciliados, segundo o ISA-Capital 2015. Esse número
dá uma ideia do tamanho do desafio que a cidade tem na
implantação de estratégias de manejo humanitário de cães
e gatos.
Em 2017 a capital paulista implantou a Coordenadoria de
Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (COSAP) com a
missão de estabelecer políticas públicas consistentes voltadas
à saúde, assistência e proteção dos animais domésticos.
O município possui farta legislação sobre manejo de
populações de cães e gatos, leis sobre proteção e bem-estar
de animais e regulamentos sobre venda e doação de cães e
gatos, controle reprodutivo, proibição do uso de animais em
apresentações circenses, entre outras:
• Decreto 57.857 de 5 de setembro de 2017 – Cria a
Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico –
COSAP, no âmbito da SMS.
• DECRETO Nº 57.570, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016 Institui a Política Municipal de Atenção Integral às Pessoas em
Situação de Acumulação.

• Lei 15.023, de 06/11/2009 – Institui o Programa Municipal
de Proteção e Bem-Estar de Cães e Gatos PROBEM e cria o
Núcleo de Proteção e Bem-Estar de Cães e Gatos.
• Lei 12.916, de 16/04/2008 - Dispõe sobre o controle da
reprodução de cães e gatos e dá providências correlatas.
• Lei 14.483, de 16/07/2007 - Dispõe sobre a criação e
a venda no varejo de cães e gatos por estabelecimentos
comerciais no Município de São Paulo, bem como as
doações em eventos de adoção desses animais, e dá outras
providências.
• Lei Nº 14.146, de 11/04/2006 - Dispõe sobre a circulação
de veículos de tração animal e de animais montados, ou não,
em vias do município de São Paulo e dá outras providências.
• Lei 14.014 de 30/06/2005 - Proíbe, no âmbito do
Município de São Paulo, a utilização de animais de qualquer
espécie em apresentação de circos e congêneres, e dá outras
providências.
• Lei 13.943 de 29/12/2004 – Proíbe a entrega de animais
capturados nas ruas para instituições e centros de pesquisa e
ensino. http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13943de-29-de-dezembrode-2004

Foto: Animais e seus tutores esperando por atendimento em um dos hospitais veterinários públicos de São Paulo.
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• Lei 13.767, de 21/01/2004 – Regula o Programa Saúde
Animal – PSA do Centro de Controle de Zoonoses, instituído
pela Portaria 4550-SMS, de 21/12/2002.
• Lei Municipal 13.131/2001 - Disciplina a criação,
propriedade, posse, guarda, uso e transporte de cães e gatos
no Município de São Paulo.
• Lei 10.309, de 22/04/1987 - Dispõe sobre o controle de
população e controle de zoonoses no Município de São
Paulo, e dá outras providências.
• Lei nº 12.055, DE 09 DE MAIO DE 1996 - Autoriza o
Executivo a implantar no Parque Anhanguera, o Centro de
Triagem de Animais Silvestres e o Centro de Reabilitação de
Animais Silvestres.

Além disso, São Paulo conta com programas de saúde
preventiva, atendimento gratuito de animais de pessoas de
baixa renda, de esterilização, de registro e identificação por
microchip, de vacinação antirrábica anual e de controle de
zoonoses. Programas estes amparados por leis e estruturas
permanentes.

Curridabat, Costa Rica
O Município de Curridabat na Costa Rica possui uma Política
Pública voltada aos animais, a primeira do gênero, a nível de
país. O governo local considera os animais como indivíduos
que precisam ser protegidos e, portanto, busca erradicar
qualquer forma de abuso, violência ou tratamento inadequado
causado a eles de forma direta ou indireta. A política é uma
ferramenta que contribui para a sustentabilidade do Programa
de Bem-Estar Animal e que por sua vez também serve de
exemplo para outros governos locais, representando um avanço
de importância nacional e regional.
O Programa conta com um apoio técnico e também político.
Os recursos financeiros necessários à sua implantação e
desenvolvimento são retirados do Orçamento Ordinário Anual
e administrados pela Secretaria de Meio Ambiente e Saúde.
A dotação orçamental, assim como de recursos humanos,
é justificada pela procura dos cidadãos nesta demanda,
permitindo que o seu crescimento seja exponencial ao longo
dos anos.
A política permite que Curridabat se constitua como uma
“cidade amiga dos animais”, onde prevalece uma cultura
cívica empática, que reconhece a importância de um correto
vínculo homem-animal através de interações psicoafetivas e
uma cultura de paz, bem como a importância da “saúde ”e
da guarda responsável de animais de estimação.
Seus eixos principais são:
• Controle e proteção da população canina e felina: através
de medicina preventiva, manejo humanitário das populações
animais.
• Resposta para a proteção e bem-estar dos animais:
organização e aliança com diferentes atores que participam
na geração do ambiente correto para a proteção e bemestar dos animais. Exemplo: Convênio com SENASA para
atendimento das solicitações.
• Cultura Cidadã: envolver o cidadão, melhorar a relação
entre o município e a sociedade civil, considerar a vasta
diversidade social, cultural e territorial (e os animais
de estimação pertencentes a estes estratos), procurar
que as iniciativas sejam as mais eficazes e pertinentes
às necessidades dos cidadãos. Este pilar apoia o
empoderamento da população por meio de ferramentas
educacionais e que tenham uma voz dentro do programa
municipal de bem-estar animal.

Foto: O governo local de Curridabat está colhendo diariamente as
recompensas de 12 anos de projetos de bem-estar animal, envolvendo
ativamente a população local.
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‒CATEGORIA‒
Controle da densidade populacional
e da taxa de renovação
O foco desta categoria são as ações coordenadas, humanitárias e efetivas responsáveis por
estabilizar ou diminuir o número de animais errantes. Foram premiadas cidades com ações
efetivas para diminuir a taxa de renovação da população, a reprodução desenfreada, o
abandono e a perambulação de animais em situação de rua sem vigilância.
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Foto: Castração em massa.

1° LUGAR

Jundiaí (São Paulo, Brasil)
Jundiaí, no interior do estado de São Paulo, foi a cidade
vencedora nesta categoria com um projeto de controle
populacional abrangente que é o principal alicerce das
ações de bem-estar animal do município. A cidade, com cerca
de 403 mil habitantes, tem 43,4% dos domicílios com cães
e 13,4% com gatos. Nas áreas urbanizadas os animais são
domiciliados, têm acesso a veterinário e boa alimentação.
Já nos núcleos de submoradias e nas áreas rurais a situação
é diferente, com animais semidomiciliados, sem acesso a
veterinário ou a alimentação de qualidade e com possível
interação negativa com animais de produção e silvestres.
Em 2011 foi criado no município o Departamento de BemEstar Animal (DEBEA), com uma equipe formada por uma
diretora, três veterinárias, dois funcionários administrativos, um
agente de zoonoses, e seis funcionários operacionais. Entre
os serviços prestados pelo departamento estão a castração
e microchipagem de cães e gatos; a captura, esterilização e
devolução (CED) em colônias de felinos; as vistorias de maustratos; o atendimento veterinário e exames complementares
para animais comunitários, de munícipes de baixa renda, de
ONGs e protetores, para animais errantes ou cujos tutores
estejam em situação de rua; o abrigamento de animais
recolhidos que não podem ser devolvidos à origem; projetos
educativos de guarda responsável; a conscientização de
agentes públicos sobre a questão; a adoção responsável e o
acompanhamento de casos de acumulação compulsiva.
As cirurgias de castração vêm sendo usadas pelo DEBEA
como forma permanente de controle da população de cães
e gatos de Jundiaí desde a sua inauguração. Esse trabalho é

feito em duas frentes, mutirões de castração, realizados por
empresas terceirizadas, e castrações feitas diariamente na sede
do departamento, pelos veterinários concursados. Durante os
procedimentos é feita também a microchipagem dos animais,
como forma de registro e identificação e como forma de
associá-los a seus tutores, reforçando a guarda responsável.
Além da castração de animais tutelados, o DEBEA também
mantém projeto de CED para os felinos errantes, que vivem
em colônias. Profissionais do departamento visitam as colônias,
fazem a estimativa populacional e definem as estratégias para
atração dos felinos, com empréstimo de gatoeiras e parcerias
com munícipes. Esses animais são capturados, esterilizados,
microchipados e recebem marcação por meio de corte de
ponta da orelha esquerda (permitindo sua identificação
à distância) e devolvidos no mesmo local de origem. O
DEBEA, inclusive, criou materiais informativos para munícipes
e veterinários privados sobre o programa, sua importância
e sobre a necessidade de padronização da marcação da
orelha esquerda. Em outro projeto, o órgão atua na castração
de cães e gatos de pessoas em situação de rua e de cães
comunitários, reduzindo a quantidade de animais nascidos
nas ruas, abandonados, aumentando sua qualidade de vida e
reduzindo riscos de acidentes de trânsito e outros agravos.Essas
ações são tidas como prioritárias, pois esses animais possuem
um maior potencial reprodutivo.
As cirurgias são realizadas em animais a partir de 2
meses de vida até 10 anos, sempre utilizando técnicas
minimamente invasivas e protocolos anestésicos de última
geração (protocolos TTD com maior custo mas que trazem
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melhor recuperação anestésica, principalmente nos felinos e
filhotes) e são realizadas na na sede do DEBEA, em escolas
ou espaços públicos adequados ou em ônibus equipado
para tais atividades. Todos os locais e procedimentos são
aprovados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária
e todas as exigências legais são cumpridas.
Jundiaí tem tido excelentes resultados no controle das
populações de cães e gatos. O sucesso das ações do
DEBEA pode ser visto pelo número crescente de castrações
e microchipagens. De 2015 a 2017 foram 5.185 animais.
Entre 2018 e 2019, mais 5.309 animais. Em 2020 já foram
registrados 665 cadelas, 397 cães, 615 gatas, 457 gatos e
a previsão é que até o fim do ano sejam castrados um total de
3.347 animais. Além dos 7.803 animais que foram castrados
e microchipados pelas ONGs parceiras do programa.
A sociedade tem entendido a importância da castração e o
uso do serviço telefônico municipal para solicitação desse
serviço atinge números expressivos, com mais de duas mil
chamadas só em 2020. Isso mostra que a conscientização
sobre guarda responsável e controle populacional está sendo
enraizada nos jundiaienses.
Nas colônias de gatos, com aproximadamente 252 animais
que já passaram por CED e estão em fase de monitoração
não houve aumento populacional depois da castração em
massa, o que é outro resultado bastante positivo dos programas
implementados pelo DEBEA.

Em 2020, para otimizar o processo de solicitação de castração
foi implementado um sistema informatizado em que o munícipe
se cadastra e acessa uma lista de espera. Há uma priorização
automática dos casos onde há maior potencial reprodutivo,
como residência com animais de sexos diferentes, animais que
vivem nas ruas etc. Também são identificados bairros com maior
número de solicitações para a realização de ações locais em
forma de mutirão. Além disso, o cadastro dos microchips é feito
de forma eletrônica, através de um leitor de código de barras, o
que elimina eventuais erros de digitação.
https://jundiai.sp.gov.br/planejamento-e-meio-ambiente/
departamento-do-bem-estar-animal/coordenadora/cadastrode-animais-para-castracao/
Entre os desafios enfrentados pelo DEBEA está o não
comparecimento à cirurgia, o que, além de deixar animais sem
serem castrados, subutiliza a estrutura do departamento. Para
evitar isso, é feito contato telefônico próximo à data da cirurgia,
fornecido auxílio para o transporte e, em casos extremos, é
feito o serviço de busca e retorno do animal à residência. E
está em tramitação no município a criação de um “Fundo para
o bem-estar animal” para que seja garantida verba para a
continuidade e incremento dos programas.

Foto: Médico veterinário tratando de um cão.
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CURITIBA E SÃO PAULO
TAMBÉM SE DESTACAM
Curitiba, Brasil

São Paulo, Brasil

O manejo populacional de cães e gatos foi uma das ações
bem sucedidas que levou Curitiba ao seu bom desempenho na
premiação de 2020.

Outra cidade bem sucedida nesta categoria foi São Paulo.
A capital paulista castra animais entre 3 meses e 10 anos,
em atendimentos feitos por clínicas contratadas, mutirões em
escolas ou por “castramóveis”, em áreas de maior exclusão
social, numa estimativa de aproximadamente 130 mil
esterilizações cirúrgicas por ano.

Seu Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos
ocorre desde 2010 e atualmente conta com cinco clínicas
credenciadas em diferentes pontos da cidade e duas empresas
que prestam serviço com unidades móveis para a realização de
mutirões em comunidades com demandas prioritárias.
Entre 2017 e julho de 2020 Curitiba castrou e identificou
com microchips mais de 48 mil cães e gatos. O Sistema
de Identificação Animal (SIA) tem o registro vinculado aos
respectivos responsáveis de aproximadamente 80 mil animais.
Em 2018, com investimentos consideráveis, o município
desenvolveu com responsabilidade e consistência uma das
maiores campanhas de controle de natalidade de animais
domésticos de 2018 realizada por municípios, superando
proporcionalmente São Paulo que já era reconhecida
nacionalmente na prestação desses serviços (São Paulo:
88.981 castrações - 0,0073 cães-gatos castrados/habitante;
Curitiba: 16.730 castrações - 0,0087 cães-gatos castrados/
habitante).
Como ferramenta de avaliação da dinâmica populacional,
em parceria com a Universidade Federal do Paraná, foi
realizado em 2005 o primeiro levantamento de animais por
amostragem, que resultou na relação de um cão a cada
quatro habitantes num bairro de Curitiba.

Em 2018 foram contratados cinco castramóveis, que realizam
cerca de 25 mil castrações por ano. Em 2019, 17 instituições
foram habilitadas para realizar mutirões em escolas. E em
2020 o número de clínicas veterinárias contratadas para
castração em seus próprios estabelecimentos foi ampliado
de 10 para 21. Durante a pandemia, para não interromper
o programa, foi implantado um sistema de solicitação online
para castração de cães e gatos em clínicas contratadas e
o serviço já figura entre os três mais solicitados no portal
eletrônico da prefeitura.
São Paulo castrou mais de um milhão de cães e gatos desde
2001 e atualmente possui uma ampla estrutura para realizar
este serviço com várias clínicas e centros de cadastramento
espalhadas em todas as regiões da cidade, 5 “castramóveis”
e mutirões. O município tem se destacado por seus números
expressivos, pela continuidade do programa e por adotar
diferentes frentes de atuação para oferecer o serviço às
diferentes populações da megalópole, oferecendo castração
em clínicas veterinárias terceirizadas, para o munícipe que
pode se deslocar e que transita nas áreas mais centrais e os
mutirões de castração e os “castramóveis” nas áreas mais
periféricas e vulneráveis.

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/medicina-veterinariadivulga-resultado-do-censo-da-populacao-de-caes-e-gatos-navila-torres/

Foto: Animais sendo atendidos pelo programa municipal de transporte gratuito
de animais em Curitiba.
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‒CATEGORIA‒
Bem-estar dos animais em
situação de rua
Conheça aqui programas implementados para melhorar o bem-estar dos animais que
estão nas ruas. Saiba o que é feito pelos animais comunitários e quais são os serviços para
reduzir brigas entre cães, acidentes de trânsito e os maus-tratos contra cães e gatos de r nas
cidades vencedoras. Esta categoria abrange também a questão dos maus-tratos contra esses
animais, os protocolos estabelecidos para lidar com animais feridos, mortos ou agressivos
e o treinamento oferecido aos profissionais para garantir o gerenciamento humanitário de
animais em situação de abandono.
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Foto: Casa de animais comunitários.

1° LUGAR

Conselheiro Lafaiete (Minas Gerais, Brasil)
Localizada em Minas Gerais, Conselheiro Lafaiete é uma
cidade de pouco mais de 128 mil habitantes e uma população
estimada de 20 mil cães e sete mil gatos. Até 2006 a cidade
não tinha nenhum trabalho voltado para animais. Nesse ano foi
aprovada uma lei de proteção aos animais, mas os trabalhos
efetivos da prefeitura na área só começaram em 2013.

com características de agressividade e com 13 casas
agropecuárias que são parceiras de diversas formas, inclusive
doando alimentos e proporcionando descontos para animais
adotados. Essas parcerias são benéficas para os animais e
também para os estabelecimentos comerciais, que recebem
propaganda constante do serviço que prestam.

Na lei municipal de 2006 já havia a figura do “cão
comunitário”, mas foi só em 2014 que o cadastro desses
animais começou a ser efetivado. Foi feito um amplo trabalho
de conscientização com a população, para que houvesse
o entendimento da importância e a aceitação do Programa
Cão Comunitário.

Atualmente o CCZ de Conselheiro Lafaiete tem cadastrados
e monitora 58 cães comunitários. São vários os locais que
possuem cães comunitários cadastrados: hospitais, igrejas,
postos de combustíveis, hotéis, praças e empresas, secretarias
de governo, entre outros.

O cão comunitário é uma alternativa viável e humanitária
para que não haja superlotação no Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ), que promove o cadastramento, atendimento
e tratamento de animais. Além disso, o cão comunitário acaba
atuando como um sentinela no município, pois sua saúde é
monitorada, indicando possíveis problemas no ambiente caso
venha a adoecer.
O programa inclui também a colocação de casinhas e
comedouros em locais estratégicos da cidade, que são
mantidos e cuidados pela população, e também o cadastro
de pessoas com disponibilidade de dar lar temporário. Os
lares temporários (LT) têm um importante papel na garantia
da saúde dos animais resgatados, principalmente dos filhotes,
e atualmente há 20 deles cadastrados, recebendo ajuda
da prefeitura em forma de ração, vermífugo, antipulgas e
atendimento veterinário.

A conscientização da população, que passa a entender e
aceitar a figura do cão comunitário, é essencial para o êxito
do programa. Assim como o trabalho feito pelos parceiros do
programa, que transforma a vida dos cães resgatados das ruas
ou de maus tratos e faz com que eles sejam vistos de uma nova
maneira pela sociedade e respeitados.

Vídeo animal comunitário

Há também parcerias com 15 pet shops, que toda semana
doam um banho para um cão do CCZ, com três educadores
caninos, que trabalham a ressocialização de cães recolhidos
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EM JUNDIAÍ, NO INTERIOR DE SÃO PAULO, OUTRAS
INICIATIVAS SE DESTACAM

Em Jundiaí os animais em situação de rua - sejam aqueles que
não possuem tutores, os que são comunitários ou aqueles cujos
tutores também estejam em situação de rua - recebem cuidados
veterinários. No caso de animais comunitários há atendimento
permanente na sede do Departamento de Bem-Estar Animal
(DEBEA), por meio de cadastro prévio. O município tem
também convênios com laboratório privado para a realização
de exames complementares e com hospital veterinário 24 horas
para casos de internação e cirurgias.

A cerca de 20 quilômetros de Jundiaí, no município de
Vinhedo, com cerca de 80 mil habitantes, vivem 15 mil animais
domiciliados e 400 animais comunitários, em sua maioria gatos
ferais. Os animais em situação de rua são amparados pela Lei
do Animal Comunitário, que visa a proteção, o bem-estar e o
fortalecimento do vínculo desses animais com a comunidade.
A lei garante também atendimento veterinário e castração
gratuitos para animais de famílias de baixa renda e de tutores
em situação de rua, além dos animais comunitários.

Para animais errantes e gatos de colônias há ação ativa
por meio da captura, esterilização e devolução (CED),
buscando sempre engajar a comunidade local para que
se torne “guardiã” daqueles animais, e disponibilizando
armadilhas para empréstimo.

Em 2018 foi criado por moradores da cidade o projeto CED,
que possui mais de 300 animais cadastrados e devolvidos ao
local por serem ferais, o que estabilizado essa população.

Foto: Cuidados com os animais no hospital veterinário.
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‒CATEGORIA‒
Gestão eficiente de instalações de
triagem e realocação
Quando falamos de gestão eficiente de instalações de triagem e realocação - estamos
falando que os abrigos, centros de triagem, canis e gatis municipais - e as redes de lares
provisórios e voluntários, existem não para tirar os animais das ruas mas sim como forma
de fornecer abrigo temporário para animais perdidos ou resgatados, para aqueles que
estão aguardando castração, para os que precisam ser ressocializados ou que estão sob
tratamento médico. As cidades abaixo se destacaram nessa gestão, garantindo bons níveis
de bem-estar aos animais albergados temporariamente.
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Foto: Médico veterinário tratando de um cão.

1° LUGAR

Barueri (São Paulo, Brasil)
Com uma população de 276 mil pessoas, Barueri fica na
região metropolitana de São Paulo. Em 2014 o município
estimava ter em seu território 33.960 cães e 12.460 gatos.
Atualmente a estimativa é de uma população de 50 mil
animais entre cães e gatos. O sistema de registro de animais
do município conta com 44.422 inscrições. Embora não haja
ainda em Barueri um censo de animais em situação de rua,
considerando a estimativa da Organização Mundial de Saúde
de 10% em relação ao número de animais no município, estimase em cinco mil o número de animais abandonados na cidade.
Em 2005, o município inaugurou um Centro de Castração de
Cães e Gatos, onde era possível a realização de castrações
diárias de cães e gatos resgatados. Em 2012, foi inaugurado
um novo Centro de Controle de Zoonoses e Bem-Estar Animal,
mais tarde transformado em Centro de Proteção ao Animal
Doméstico (Cepad I). Com a criação do Cepad I, o antigo
canil ficou destinado para atividades de triagem inicial de
cães e gatos, quarentenas e tratamentos, enquanto as novas
instalações foram reservadas aos animais já saudáveis,
prontos para adoção. Isso possibilitou um controle mais efetivo
da disseminação de doenças nos canis, pois as instalações
ficam a quilômetros de distância uma da outra. A nova
estrutura contava com maior número de canis individuais e
gatis com área de solarium.
Quando a gestão de resgate passou a fazer parte da
Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente, em
2019, o espaço voltado a albergar animais resgatados
passou a se chamar Cepad II. Entre 2018 e 2019 as duas
unidades, Cepad I e Cepad II, foram reformadas e tiveram sua

capacidade de abrigo de cães e gatos duplicada, alcançando
mais de 100 animais em cada unidade, num total de 250
animais. As unidades têm área aproximada de 4 mil m² cada.
No canil de resgate, o Cepad II, os animais inicialmente são
alojados em canis individuais, a não ser que sejam cadelas
com ninhadas ou animais já resgatados juntos. Eles recebem os
tratamentos veterinários e preventivos necessários para proteger
sua saúde e bem-estar e diminuir o risco zoonótico.
O tempo de permanência é o menor possível e a lotação
dos canis é feita de acordo com o peso do animal e a área
disponível (4 m² de área para um cão de até 20 kg de peso
corporal e 2 m² adicionais para cada cão de até 20 kg
introduzido a mais no recinto; para cães acima de 20 kg, de 8
m² por animal e 4 m² adicionais para cada cão acima de 20
kg introduzido no recinto).
A solução encontrada para que os animais estivessem aptos
para adoção o mais cedo possível, minimizando também os
riscos de transmissão de doenças dentro do canil, foi entre
várias outras ações, diminuir a idade de castração dos animais.
A equipe cirúrgica do Cepad consegue castrar animais
com dois a três meses de idade, o que diminui o tempo de
permanência deles no canil.
Animais em sofrimento por doenças infectocontagiosas sem
possiblidade de tratamento e animais extremamente agressivos,
sem possibilidade de ressocialização, respeitados os 90 dias
previstos em lei recebem a eutanásia.
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O manejo dos gatos começa com gaiolas individuais para
tratamento, com o cuidado de já se iniciar a socialização por
meio dos tratadores. Mesmo quando são transferidos para a
unidade Cepad de adoção continuam individualizados, para
minimizar o risco de transmissão de doenças. Apenas gatos
ainda não socializados ficam em gatis coletivos, de no máximo
cinco animais, e assim que permitem receber carinho já são
disponibilizados para adoção. E logo são adotados, há uma
grande procura de gatos para adoção em Barueri, o que
diminui o tempo de alojamento dos felinos no Cepad. Todos os
animais foram adotados em poucos meses e o animais dóceis
conseguem um lar em poucos dias.

Uma grande iniciativa que fez toda a diferença para os animais
albergados foi a contratação permanente de dois adestradores
responsáveis pela socialização dos animais e a criação de
uma área de lazer para as atividades de socialização, lazer e
adestramento de cães. Essas ações melhoram as chances de
os animais serem adotados, diminuindo, assim, o número de
animais albergados, evitando a superlotação e criando mais
espaço para receber os animais que realmente precisam ser
resgatados e albergados provisoriamente.
Em Barueri, os animais ficam o menor tempo possível
albergados, garantindo o bem-estar de animais e pessoas.

Foto: Equipe administrativa em frente ao CEPAD.
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VINHEDO Y MEDELLÍN:
DESTAQUE
Vinhedo, Brasil
Vinhedo é uma cidade com grandes diferenças sociais, entre
condomínios fechados e bairros mais carentes. Isso se reflete
também na questão cultural sobre cuidados com animais de
estimação, com o antagonismo entre o acorrentamento e a
cultura das “voltinhas”. As demandas de cada região são bem
diferentes e nos condomínios os problemas enfrentados muitas
vezes são maiores que nas regiões menos abastadas. Nos
primeiros há o incômodo com animais comunitários e com
barulho, enquanto nos bairros embora haja empatia com os
animais comunitários, não há interesse na castração, o descarte
por motivo de mudança é alto.
Em 2018, por acreditar que canis municipais geram mais
desvantagens que benefícios aos animais, pois estimulam o
abandono, o município começou um trabalho diferenciado de
acolhimento seletivo de animais abandonados nas ruas. Hoje a
cidade tem vagas limitadas para este acolhimento em um hotel
para cães que conta com o serviço de adestramento básico,
essencial principalmente para cães assustados, agressivos e de
difícil socialização. Esse hotel também recebe animais idosos

e cadelas prenhas ou no cio, que ali ficam temporariamente,
pois assim que possível são encaminhados para adoção
responsável.
Atualmente, com a conscientização de que animais recolhidos
também necessitam de qualidade de vida, há também a
opção de lares temporários (LTs). Os munícipes que participam
doando o espaço de suas casas, não têm custos neste
acolhimento temporário e podem contar com a prefeitura para
adestrar e doar esses animais.
O acolhimento com responsabilidade recebe investimentos
de mais de 60 mil reais anuais. E os impactos positivos do
programa são grandes. Há ressocialização de animais
agressivos e traumatizados e um aumento na qualidade de vida
dos animais acolhidos. Ainda que a quantidade de animais
recolhidos seja menor, o novo conceito de triagem de vagas
para o hotel e os lares temporários (LTs) deu à população de
Vinhedo o entendimento de que todos são responsáveis por
ajudar esses seres vivos.

Foto: Animais esperando para serem servidos pelo programa municipal.
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Medellín, Colombia
Centro de Bem-Estar Animal “La Perla”. Este é o nome da
propriedade de 25.000 metros quadrados onde a vida dos
animais muda radicalmente e alberga temporariamente animais
abandonados e perdidos de Medellín.
Radicalmente porque os cães e gatos resgatados, alguns
deles agressivos, recebem cuidados clínicos, etológicos
cirúrgicos, esterilização, internação, vacinação, acomodação
e alimentação.
Temporário porque todo esse cuidado é acompanhado
de esforços para uma adoção precoce de cães e gatos,
principalmente para os mais velhos ou portadores de alguma
outra condição especial.
Nesse contexto, busca-se também sensibilizar os moradores
sobre a oportunidade que eles têm de ampliar o “círculo da
compaixão”, proporcionando qualidade de vida aos animais
idosos, e menos adotáveis.

Esta conscientização visa também reduzir consideravelmente o
abandono de cães e gatos nos 275 bairros que integram os
16 distritos da cidade.
La Perla ocupa um edifício de 8.200 metros quadrados e está
localizada no bairro Altavista, em um terreno que pertence
à Prefeitura de Medellín. É lá que a administração municipal
desenvolve grande parte das estratégias do Programa de BemEstar Animal do Ministério do Meio Ambiente.
Este programa institucional na Colômbia considera a vida
um valor ético inestimável, um pilar que orienta o trabalho do
governo local nesta área há 15 anos.
Com base nessa visão do bem-estar animal e das ações que
o sustentam, a World Animal Protection convidou Medellín a
fazer parte deste livro de prêmios 2020 na categoria Abrigos
temporários bem manejados.

O processo de integração dos animais em seus novos lares inclui
atividades educacionais e de conscientização sobre a guarda
responsável e o respeito à vida dos animais de estimação.
Foto: No bloco dos felinos do Centro de Bem-Estar Animal La Perla são usadas essências florais e feromonas para diminuir o estresse dos indivíduos.
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Saúde pública de qualidade
Saiba o que as cidades vencedoras fazem para garantir uma saúde pública de qualidade
em relação à prevenção das zoonoses transmitidas por cães e gatos. Quais são suas
medidas de controle de raiva, leishmaniose, esporotricose, doenças parasitárias, entre
outras. Foram avaliados também programas, políticas e serviços para reduzir agravos
(mordeduras e agressões) de cães, o manejo de cães e gatos em situação de rua e as
medidas em relação aos acidentes de trânsito que esses animais podem causar, além do
tratamento de seus dejetos.
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Foto: Médico veterinário cuidando de um cão.

1° LUGAR

Ponta Grossa (Paraná, Brasil)
O abandono de animais domésticos é um problema estrutural
que atinge grande parte da sociedade e isso não é diferente
em Ponta Grossa, cidade de 350 mil habitantes no estado
do Paraná. O crescimento desorganizado da população de
cães e gatos contribui negativamente para distúrbios na saúde
coletiva e prejuízo ao bem-estar animal. Para evitar esse cenário
é feita a conscientização da comunidade, por meio do trabalho
de médicos veterinários residentes em “Saúde Coletiva” lotados
na Atenção Primária de Saúde. Além de uma tríade envolvendo
educação em saúde, fiscalização e controle populacional em
comunidades carentes, a cidade conta também com resgate de
urgência e emergência através da equipe do Patrulha Animal,
que atende também animais errantes que passam por situação
de risco.
A prefeitura de Ponta Grossa firmou um convênio com o
Ministério da Saúde para aplicar o Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde Coletiva, criado pela lei
11.129/2005. O convênio foi credenciado com o Centro de
Estudo dos Campos Gerais (Cescage) e com a Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e conta com catorze
médicos veterinários que trabalham diretamente com a
população nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), educando
a população em guarda responsável, educação em saúde
e prevenção de zoonoses. Esse trabalho é feito junto com
outros profissionais que integram a Residência Multiprofissional
em Saúde Coletiva, como enfermeiros, cirurgiões-dentistas,
farmacêuticos, psicólogos, educadores físicos e assistentes
sociais, entre outros. No total são mais de 80 profissionais que
recebem informação técnica relacionada à causa animal.

As ações desenvolvidas incluem triagem, esterilização e
identificação por microchip dos animais, mas não param por
aí. Os animais suspeitos de serem portadores de doenças
infecciosas são avaliados e amostras de sangue são
enviadas para laboratórios municipais e em duplicata para os
laboratórios oficiais do estado. Exames como hemogramas,
testes de função bioquímica, parasitários e toxicológicos são
realizados rotineiramente e, além de propiciar dados reais a
respeito da saúde dos cães errantes, sinalizam a presença
de doenças graves, como leishmaniose e esporotricose
nessas populações. Isso é essencial para o desenvolvimento
de ações rápidas de isolamento e controle na disseminação
dessas zoonoses.
Assim, doenças crônicas e agudas, pediátricas, geriátricas,
infectocontagiosas e ambientais são evitadas, graças ao
trabalho dos médicos veterinários.
Outro resultado visível desse programa é a redução dos cães
errantes, com a realização de 3.500 cirurgias de castração
anuais, num total de mais de 15 mil procedimentos realizados em
cães e gatos desde 2013. O aumento dramático das denúncias
de maus tratos e violência contra animais nos últimos anos
demonstra também o engajamento da população nessa causa.
A participação de vários médicos veterinários inseridos
oficialmente no setor de saúde pública foi o ponto de mudança
para que a cidade de Ponta Grossa passasse a abrigar, cuidar
e, principalmente, respeitar os cães e gatos como membros da
sociedade, entendendo, assim, o conceito de Saúde Única.
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CONSELHEIRO LAFAIETE Y FORTALEZA
TAMBIÉN MERECEN MENCIÓN ESPECIAL
Conselheiro Lafaiete, Brasil

Fortaleza, Brasil

Na cidade de Conselheiro Lafaiete, no interior de Minas
Gerais, a vacinação contra raiva para cães e gatos é anual,
gratuita e desde 2013 atinge as metas estipuladas. Na zona
urbana a vacinação é realizada no Dia D, enquanto que na
zona rural é feita casa a casa. Há uma campanha permanente
de divulgação e conscientização sobre a importância da
vacinação da raiva e outras doenças, para cães e gatos.
Desde 2013 os agentes de saúde e agentes de endemias
recebem também treinamento sobre as zoonoses mais
prevalentes no município, para identificarem possíveis casos
durante as visitas, divulgarem informações corretas sobre o
assunto e darem continuidade ao processo de diagnóstico e
tratamento pelo CCZ.

Cidade turística e capital do estado do Ceará, Fortaleza tem
uma população estimada de 2,6 milhões de humanos, 250 mil
cães e 188 mil gatos, num total de 438 mil animais. Há 20 anos
não há casos de raiva urbana de cães e gatos no município.

Em relação ao controle de vetores, há um trabalho de
educação continuada nas escolas para o Aedes aegypti e,
desde, 2016 também para os vetores da febre amarela e da
leishmaniose. Não há registro de caso de leishmaniose humana
no município.
Em 2017 o município desenvolveu o Programa de Combate
e Controle da Esporotricose, pioneiro no país e inédito
no trabalho voltado a essa zoonose com embasamento em
vários pilares. Para a esporotricose humana há um fluxo de
atendimento pela Secretaria de Saúde no Centro de Promoção
da Saúde e para a esporotricose animal o atendimento é feito
pelo Centro de Controle de Zoonoses.

Em 2014, o Centro de Controle de Zoonoses criou o Programa
“CCZ Extramuro”, para vacinar contra a raiva os animais que
vivem nas ruas, parques, cemitérios, mercados, praias e órgãos
públicos. Esse programa é formado por médicos veterinários
e agentes de endemias e dá suporte sanitário e atua na
prevenção e controle de zoonoses. Além desse programa há
também a campanha anual de vacinação.
Existem também projetos de educação em saúde, que atuam
preventivamente na orientação aos tutores e à população em
geral, incluindo consultas gratuitas aos tutores de baixa renda
em áreas mais vulneráveis.
Em relação à leishmaniose, em 2015 o município fez o
encoleiramento de 30 mil cães com coleiras repelentes à base
de deltametrina, protegendo esses animais das picadas do
mosquito transmissor (mosquito palha) e diminuindo, assim, os
cães infectados que atuam como reservatório da enfermidade.
As ações de prevenção e controle da Leishmaniose da
vigilância da secretaria municipal de Saúde resultaram em uma
redução de 46% nos casos confirmados quando comparados
os números do primeiro semestre de 2014 aos de 2015.

O Programa de Combate e Controle da Esporotricose Felina,
que tem como slogan “Esporotricose. A culpa não é do
gato!”, inclui a capacitação de agentes de saúde e endemias,
atualização para médicos humanos e veterinários, além de
palestras em cursos técnicos de enfermagem e escolas das
áreas mais atingidas, disponibilização de informação sobre
a doença à população por divulgação virtual, em redes
sociais e rádio e mutirão de castração de gatos de forma
itinerante. Desde 2016 os casos humanos de esporotricose vêm
caindo, demonstrando a eficácia do programa no controle da
esporotricose humana.

Foto: Vacinação de animais sem-teto em Fortaleza.
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Guarda responsável de animais
Conheça as cidades que se destacaram nesta categoria que aborda as políticas, práticas
e serviços existentes para garantir que os animais sejam criados com responsabilidade.
Os programas educacionais que promovem um vínculo humano-animal responsável e as
medidas para redução das mordeduras caninas. Aqui as práticas visam assegurar o bemestar dos animais de estimação e das pessoas.
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Foto: Patricia, uma residente do bairro José María Zeledón, é uma das proprietárias responsáveis pelos animais no cantão de Curridabat.

1° LUGAR

Curridabat, Costa Rica
Nos 15,95 quilômetros quadrados da pequena cidade de
Curridabat, 18º distrito da província de San José, Costa Rica,
existem aproximadamente 19.000 cães e 6.700 gatos.

bairro e abrigos para idosos. Isso, somado às campanhas de
castração, beneficiou diretamente cerca de 8.700 cães e gatos
e cidadãos de Curridabat e seus cidadãos.

O que todos eles têm em comum? A resposta é muito positiva:
fazem parte de uma comunidade cujos habitantes se caracterizam
por serem tutores exemplares de animais de estimação.

As oficinas de formação e sensibilização deixaram a sua marca
nos 8 parques municipais para cães e nas três edições do
“Festival de Bem-estar animal de Curridabat” atividade em que
se celebram os animais e os seus tutores.

Não é por acaso que assim é, já que o governo local possui
uma política pública que abrange 12 anos de atuação em
campanhas de esterilização e educação e 4 anos de um sólido
programa de manejo humanitário de populações - um paradigma
neste país centro-americano, no qual a estratégia educacional e
o vínculo humano-animal são dois importantes pilares.

A execução bem-sucedida deste programa, a abordagem
educacional e o fortalecimento do vínculo humano-animal, é a
razão pela qual Curridabat ganhou o Prêmio Cidade Amiga
dos Animais 2020 na categoria “Guarda responsavel de
animais” concedido pela ONG Proteção Animal Mundial .

Prova dessa visão municipal é o projeto “Educação para todos”,
iniciativa que capacita os moradores para açoes como coleta
de fezes em vias públicas, guarda responsável e prevenção dos
ataques de caninos, principalmente a crianças.

Também obteve uma participação destacada por suas boas
práticas na categoria Estrutura e políticas eficazes e sustentáveis
graças ao projeto denominado “Curridabat, uma cidade amiga
dos animais”.

Este esforço tem conseguido envolver a população, dandolhe voz e espaço de ação, um modelo exemplar visto que a
comunidade não é um ator passivo que recebe ditames do
governo, mas contribui ativamente para a construção de boas
práticas que se refletem na políticas e estratégias do distrito. O
envolvimento da comunidade neste tipo de projeto é vital, pois
gera empoderamento local e sentimento de pertencimento ao
plano, o que aumenta seu nível de adesao e sustentabilidade.

É um programa que estimula e reforça o vínculo humanoanimal em termos de interação psicoafetiva saudável. Este
governo local vê os animais como indivíduos que precisam ser
protegidos de qualquer forma de abuso.

Neste campo, o Município de Curridabat tem desenvolvido
atividades educativas em escolas, colégios, associações de

Consiste na formação de uma rede de apoio formada até o
momento por 32 líderes comunitarios que aderem ao programa

Neste esforço municipal e comunitário em prol do bem-estar
animal, o programa “Vizinho Comprometido” é outra iniciativa
que se destaca neste cantão.
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de forma voluntaria e recebem capacitação para atuar como
informantes das situações, necessidades e problemas que
detectam em seus bairros.

É preciso agregar mais um elo a essa cadeia de boas práticas
municipais: a criação de protocolos com a intenção de que
possam ser replicados por outros governos locais.

Alguns fazem suas residências lares temporarios para animais
abandonados, outros doam alimentos e remédios, e há quem
busque adotantes para os animais. Todos eles mantêm em
contato entre si e se encontram regularmente. Neste ano de
pandemia, foram essenciais para dar continuidade ao programa
mesmo com isolamento social. Este é um exemplo de estratégia
que pode ser multiplicada para outras partes da região.

Curridabat é uma cidade que lidera políticas e atividades
educacionais que promovem um vínculo saudável e harmonioso
entre as pessoas e os animais. Mostra-nos o quanto os
governos locais, mesmo os pequenos, podem fazer para
melhorar a vida de seus cidadãos de sessenta centímetros ou
quatro patas.

64 olhos engajados
Quem são?
Trinta e dois líderes comunitários do cantão Curridabat que se tornaram voluntariamente os olhos do projeto “Vizinho
Comprometido” em seus bairros.
Que fazem?
Eles estão atentos a casos de maus-tratos a animais, fazem dão cuidados temporários a cães e gatos, buscam de adotantes, e
ajudam nos programas de castração, distrbuicao de alimentos e medicamentos.
Como eles trabalham?
Eles recebem capacitações constatntes, mantem comunicação e se reúnem periodicamente afim de melhorar o bem-estar animal.
A pandemia os impediu?
Não, pelo contrário, este rede têm sido fundamentais para dar continuidade ao programa e atender às demandas dos vizinhos.

Foto: O projeto “Vizinho Comprometido” fornece
comida para alguns dos 25.700 gatos e cães da
comunidade.
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DIGNOS DE RECONOCER:
VITÓRIA Y CONSELHEIRO LAFAIETE, BRASIL
Vitória (Espírito Santo, Brasil)
A prefeitura de Vitória, capital do Espírito Santo, vem
desenvolvendo uma série de ações e atividades voltadas à
guarda responsável de animais na cidade de cerca de 365
mil habitantes. Para potencializar os processos educativos,
multiplicar informações e sensibilizar a população quanto aos
direitos, deveres, hábitos e condutas dos tutores em relação
aos animais domésticos, foi criado o “Projeto de Educação
Ambiental para a Guarda Responsável de Animais
Domésticos”. Paralelamente foi elaborado também o “Projeto
de Castração de Animais Domésticos” e, numa iniciativa
inédita no Brasil, foi criado o site “Portal Bem-estar animal”
(https://bemestaranimal.vitoria.es.gov.br/).
O projeto de educação ambiental atuou na educação formal
e não formal, utilizando diversas abordagens e materiais
educativos, entre cartilhas e folders que foram distribuídos para
mais de 103 escolas. Nos processos de educação ambiental
formal foram atendidos 1.479 alunos de diferentes instituições
e faixas etárias. O trabalho foi adaptado de acordo com faixa
etária dos alunos, realidade social

divulga as campanhas sobre a guarda responsável de animais
domésticos e oferece informações sobre adoção, castração,
projetos colaborativos e calendário de eventos. Com isso o
portal unifica as principais políticas de defesa, proteção e bemestar dos animais estabelecidas pelo município de Vitória.
O projeto de educação ambiental para a guarda responsável
de Vitória utilizou várias metodologias e abordagens em
conjunto com instituições de ensino e comunidades, bem
como “cardápios” diversificados de atividades, o que permitiu
alcançar todos os públicos. Essas estratégias de ações e a
confecção de materiais educacionais específicos sob um único
projeto de educação ambiental tornou o trabalho muito técnico
do ponto de vista educativo e mais atrativo e diversificado.

do bairro onde as escolas estavam localizadas e envolvimento
dos colaboradores das escolas. A expectativa é que a partir
desse projeto piloto as escolas deem continuidade à proposta
com suas novas turmas.
Já as ações de educação ambiental não formal atingiram
mais de três mil pessoas, de diversas comunidades, em feiras
de adoção e “pracães”, que são espaços públicos exclusivos
para convivência de animais domésticos. Além disso, mais de
mil professores, servidores públicos e protetores passaram por
processos formativos sobre guarda responsável.

Foto: Campanha de propriedade responsável.

A castração de cães e gatos da prefeitura de Vitória é feita
em forma de mutirões, por meio de ciclos. São priorizadas as
regiões com maior vulnerabilidade social e econômica e com
maior índice de abandono de animais. Entre 2017 e 2019
foram castrados 1.805 animais. Já o mutirão de 2020, iniciado
em março, obteve um número bastante expressivo, com 1.084
animais entre cães e gatos castrados em apenas dois meses.
O município trabalha atualmente com a meta de cinco mil
castrações por ano.
O Portal Bem-estar animal, ferramenta online inovadora e
pioneira foi criado como plataforma colaborativa para interagir
com tutores, organizações não governamentais (ONGs),
abrigos, protetores independentes e potenciais tutores. O site
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Conselheiro Lafaiete, Brasil
A cidade mineira de Conselheiro Lafaiete conta com projetos
contínuos de conscientização sobre guarda responsável
voltados para toda a população. Para isso, utiliza todos os
meios de comunicação disponíveis: rádio, imprensa, redes
sociais e sites oficiais.

escolas municipais; o “Escola no Parque”, com oficinas lúdicas
fora da sala de aula, em passeios no parque de exposições da
cidade; e o “Animal Sente”, sobre a senciência animal, que
explica os sentimentos e sensações dos animais por meio dos
vídeos “Fulaninho: o cão que ninguém queria” e “Animal Sente”.

Educadores caninos em colaboração com a equipe do Centro
de Controle de Zoonoses (CCZ) dão orientações sobre como
passear com segurança com o cão, formas de prevenção de
agravos e mordeduras, como agir em caso de ataque de um
cão etc.

Mas a conscientização não fica só nas escolas. Associações
de bairro e empresas recebem palestras do CCZ sobre
zoonoses e guarda responsável e todos os anos os atiradores
que ingressam no Exército recebem a equipe do CCZ para
explicações sobre vários assuntos relacionados a animais e
participam da campanha de vacinação contra raiva. A cada
ano são 200 atiradores, assim, desde 2013, cerca de 1400
cadetes passaram por essa capacitação.

Desde de 2013 há uma parceria entre o CCZ e a secretaria
de Educação. Todas as 27 escolas municipais recebem
anualmente os agentes do CCZ para palestras e projetos em
parceria, o que significa 12 mil crianças e jovens sensibilizados
e o envolvimento contínuo de professores, diretores e demais
funcionários das escolas. Entre os projetos realizados estão
o “Veterinário Mirim”, voltado a alunos do terceiro ano de

O resultado desse trabalho contínuo de conscientização pode
ser observado no declínio do número de denúncias de maus
tratos e abandono de animais no município.

Foto: Atividade educacional em bem-estar animal.
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‒CATEGORIA‒
Prevenção e atendimento a
maus-tratos contra animais
En esta categoría se evalúan las políticas, las prácticas y los servicios intersectoriales
que buscan limitar y prevenir el maltrato de los animales de compañía. También hay
preocupación por identificar la vulnerabilidad social que suele acompañar al maltrato animal
y se trabaja en conjunto con sectores de asistencia social.
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Foto: Animal em estado de maus tratos.

1° LUGAR

Curitiba (Paraná, Brasil)
As ações de fiscalização de maus tratos a animais e comércio
irregular desenvolvidas pela Rede de Proteção Animal
de Curitiba têm embasamento legal. As leis municipais
13.908/2011 e 13.914/2011 estabelecem, respectivamente,
sanções para aqueles que praticarem maus-tratos contra
animais e regras rigorosas para a criação e comercialização
de animais no município.
Denúncias são recebidas pela Central de Atendimento
do Município e o registro pode ser sigiloso. A equipe de
fiscalização da Rede de Proteção Animal conta com quatro
fiscais e três médicos veterinários que realizam as vistorias.
Durante o ano de 2019 foram atendidas 4.307 solicitações.
A maior parte das denúncias envolve situações simples de
negligência, como alimentação e abrigo inadequados, e
são resolvidas com orientação e notificação. Os casos mais
complexos, em que há o crime de maus-tratos, contam com
ações conjuntas com a Guarda Municipal, a Polícia Militar
Força Verde ou com a Delegacia de Proteção ao Meio
Ambiente. Nesses casos, os responsáveis recebem multa, que
pode variar de R$ 200,00 a R$ 200.000,00, e respondem por
crime de maus-tratos. Em 2019 foram feitas 662 apreensões
de animais, que foram encaminhados para o Centro de
Referência de Animais em Risco (CRAR) e, depois de tratados e
recuperados, foram disponibilizados para adoção responsável.

Para o atendimento de pessoas que sofrem transtorno de
acumulação, a prefeitura instituiu um grupo de trabalho com a
Rede de Proteção Animal, profissionais da equipe de Saúde
Mental e da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal
de Saúde, representantes do Departamento de Limpeza
Pública, da Fundação de Ação Social e da Companhia de
Habitação Popular de Curitiba. Esse grupo de trabalho atua
sob a ótica da saúde única e tem acompanhado 70 casos de
acumuladores, que possuem consigo aproximadamente 2020
animais. Hoje, mais da metade desses animais já está castrada,
com muitas das cirurgias feitas pelo programa municipal de
castração de cães e gatos.
Está em fase de elaboração o novo Código de Proteção
Animal Municipal, que trará maior legitimidade para a política
pública já instituída. E como meta para o próximo ano, está
o desenvolvimento e a implantação de um sistema interno e
integrado para registro das fiscalizações.

Vídeo de monitoramento de abuso de animais

Desde o início das fiscalizações, em 2011, a prática criminosa
das rinhas de cães foi se tornando rara e atualmente está
praticamente extinta na cidade.
A criação comercial de animais de estimação é proibida em
Curitiba pela lei 13.914/2011, que também regulamenta a
comercialização de animais, que devem estar microchipados,
esterilizados e cadastrados no Sistema de Identificação Animal,
com a venda também registrada neste sistema, permitindo que
seja feito o monitoramento e a rastreabilidade no histórico dos
animais vendidos.
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OS DESTAQUES DE PORTO ALEGRE
E JUNDIAÍ
Porto Alegre, Brasil

Jundiaí, Brasil

No Rio Grande do Sul estima-se que a proporção de cães e
gatos por pessoa seja, respectivamente de 1:2,11 e 1:5,22.
Assim, com quase 1,5 milhão de habitantes, Porto Alegre, a
capital do estado, deve possuir cerca de 700 mil cães e 300
mil gatos, domiciliados ou não.

Jundiaí, no interior de São paulo, realiza vistorias de maustratos desde a criação do Departamento de Bem-estar Animal
(Debea) em 2011. As denúncias são feitas por telefone e as
vistorias são de responsabilidade de um agente de zoonoses,
que conta com o acompanhamento de um médico veterinário
quando há animal doente ou ferido ou em situações críticas,
quando é preciso atestar os maus-tratos. Em casos de
abordagem a munícipes exaltados ou com perfil intimidador a
Guarda Municipal também participa da ação.

Desde 2011 o município possui políticas públicas destinadas
à saúde, proteção, defesa e bem-estar animal, com serviços
de atendimento clínico, esterilização de animais de rua
ou de tutores de baixa renda, albergue municipal de
animais, fiscalização de maus-tratos e acompanhamento de
acumuladores de animais.
O setor de fiscalização da Diretoria-Geral dos Direitos
Animais (DGDA), vinculada à pasta do Meio Ambiente e
da Sustentabilidade, atua nas denúncias de maus-tratos, faz
vistorias para a autorização de funcionamento de canis, gatis
e estabelecimentos veterinários e atua nos casos de transtorno
de acumulação de animais. As denúncias podem ser feitas por
telefone ou pela internet.
E 2019 a DGDA atendeu a 2077 casos de fiscalização. No
primeiro semestre de 2020, apesar das restrições impostas pela
pandemia de Covid-19, foram feitas 1922 vistorias. A presença
de um médico veterinário no acompanhamento do serviço
permitiu que a resolução dos problemas fosse feita em uma
única vistoria.
Os casos de transtorno de acumulação são repassados aos
veterinário responsável, que inclui a pessoa no cadastro de
acumuladores e faz vistorias periódicas para manter os animais
esterilizados, vacinados, com condições adequadas de higiene
e bem-estar. O atendimento é feito em parceria com a equipe
de saúde mental da PUC-RS e tem também como objetivo evitar
o recolhimento de novos animais.
Atualmente, o maior desafio enfrentado pela equipe de
fiscalização de maus-tratos da DGDA é atender a todas as
demandas. Ainda que o serviço tenha sido otimizado em 2020,
ainda há demanda represada por falta de pessoal frente a um
número elevado de denúncias.

Nos últimos três anos o Debea recebeu uma média de 369
denúncias de maus-tratos por ano, a maioria casos simples,
resolvidos com orientações básicas sobre o bem-estar animal.
O município conta com legislação sobre o tema. Há a lei
8.351/14, de defesa e bem-estar animal, a lei 7.981/2012,
que regula a criação para fins comerciais e a doação de
cães e gatos, e a lei 8.939/2018, que veda o abandono de
animais. Mas mesmo assim o poder do Debea para punir os
maus-tratos é limitado. Para resolver isso foi elaborado o projeto
de lei 13.212, que substitui a legislação anterior, aumenta
sua abrangência e pune administrativamente os maus-tratos a
animais. Entretanto, o PL tem enfrentado resistência por parte de
criadores de animais e pessoas ligadas ao movimento equestre
e por isso ainda será discutido com a sociedade civil.
Em julho de 2020 um agente de posturas iniciou um trabalho
de vistorias no Debea com aplicação de penalidades
administrativas e monitoramento dos casos de maus-tratos.
Há também na cidade um grupo técnico intersetorial que
faz o acompanhamento de casos de acumulação e uma
parceria do Debea com o Programa Consultório na Rua para
abordagem de usuários de drogas e moradores de rua que
utilizam animais para pedir dinheiro e em alguns casos são
violentos com esses animais.

Foto: Campanha contra o abandono dos animais em Jundiaí.
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‒CATEGORIA‒
Conflitos com animais silvestres
e de fazenda
Cães e gatos podem gerar impacto na vida selvagem e em animais de fazenda, através de
ataques ou transmissão de doenças. Aqui nesta categoria foram analisadas as políticas,
práticas e iniciativas humanitárias e sustentáveis para diminuir esses efeitos, salvaguardando
a vida de todos os animais.
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Foto: Um estudo aprofundado realizado pela AGATAN e UNAM encontrou 5 embalagens na terceira seção da Floresta Chapultepec.

1° LUGAR

Ciudad de México (México)
O manejo de conflitos entre animais de estimação e animais
selvagens ou de fazenda busca reduzir o conflito que cães e
gatos podem causar a esses animais, seja por meio da caça
ou da disseminação de doenças. Para serem programas de
manejo eficazes, eles devem respeitar o bem-estar animal e
gerar sinergia entre as instituições e as comunidades.

los quisieron o pudieron tener y, segunda, canes perdidos que
encontraron refugio y alimento en dicho pulmón capitalino.

O Bosque de Chapultepec, um parque urbano da Cidade
do México, é um gigante de 678 hectares que deixou
marcas profundas nos caminhos da história, arqueologia,
antropologia, política, arquitetura, riquezas naturais e, muito
importante hoje em dia, no manejo integral e não violento de
conflitos envolvendo animais domésticos abandonados em
áreas de conservação.

Esses ataques estao documentados em um estudo da Agência
de Cuidado Animal da Cidade do México (AGATAN) com
a colaboração da Universidade Nacional Autônoma do
México (UNAM).

Este gigante ecológico abriga 222 espécies de pássaros e
mamíferos e 158 tipos de árvores, arbustos e plantas. Entre
esses habitantes encontarm-se patos, garças, falcões, pombos,
beija-flores e pica-paus, além de lagartos, cobras, esquilos,
guaxinins e gambás.

Esses cães, organizados em matilhas ou agindo
individualmente, têm sido protagonistas de agressões e ataques
principalmente na terceira seção da Floresta de Chapultepec.

É um documento exaustivo de 106 páginas escrito em 2018
por meio de um acompanhamento que incluiu avaliação in
loco e uso de cameras fotográficas tipo trap que são ativadas
quando o movimento é detectado.
De acordo com a investigação, os cães teriam chegado à
Floresta de Chapultepec de duas maneiras: abandonados
pelos suas famílias ou terem se perdido, encontrando refúgio e
alimento no pulmão da capital.

De forma recorrente, têm ocorrido conflitos entre alguns grupos
de cães (parte dos cerca de 120.000 que vivem nas ruas da
capital mexicana) com os animais selvagens que vivem nesse
pulmão localizado na Câmara Municipal de Miguel Hidalgo,
bem como com alguns trabalhadores, ciclistas, visitantes, e até
cães que caminham com seus tutores. O parque tem visitação
media de 15 milhões de pessoas por ano.

A partir desse diagnóstico, fruto da colaboração da AGATAN
com a academia, foram definidas estratégias integrais de
participação com a sociedade civil - pilar fundamental desse
esforço - voltadas para a solução do conflitos deste tipo em
outras áreas de valor ambiental da cidade (como Barranca
Tarango), em conjunto com as autoridades competentes.

De acuerdo con la investigación, los perros habrían llegado al
Bosque de Chapultepec por dos vías: primera, el abandono
de ellos en ese parque urbano por parte de familias que ya no

As propostas foram aprovadas este ano por essas autoridades,
o que resultou no recrutamento de 30 pessoas das colônias
vizinhas, entre biólogos e veterinários. Converter esse esforço
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em fontes de trabalho para os residentes facilita o apoio da
comunidade e a cooperação com ações futuras.
Essa equipe de vizinhos já foi treinada para liderar a educação
da comunidade em questões de ética animal e ambiental,
bem-estar animal, comportamento animal, tutela responsável e
conflitos com a fauna.
O manejo ético das populações animais em conflito com
humanos e outros animais é amparado pela legislação local,
uma vez que a Constituição Política da Cidade do México
reconhece os animais como seres sencientes, sujeitos a
consideração moral e proteção legal.

O plano para 2021 é dar continuidade ao projeto por
meio da ampliação do diagnóstico situacional através de
trabalhos de campo direto na área de valor ambiental, que
inclui fotos tiradas com camera trap, coleta de fezes de cães
para avaliação da dieta alimentar e confirmacao de estão
consumindo ou não espécies selvagens.
Também está contemplada a captura de cães de vida livre para
esterilizá-los, colher amostras para diagnóstico de doenças, se
possível colocar coleiras com sistema de geolocalização (GPS)
para, após a sua liberação, identificar suas áreas de atuação e
possíveis impactos.

Tecnologia e inovação a serviço do bem-estar animal
O Governo da Cidade do México criou um espaço onde cães e gatos vivem em harmonia: a plataforma digital denominada
Registro Único de Animais de Companhia (RUAC).
É uma ferramenta de uso gratuito que após incluir os dados do animal e de seu responsável, gera uma carteira de identidade
para cada animal que permite acesso a todos os benefícios das políticas públicas de bem-estar animal.
Por exemplo, assistência médica veterinária e rede de ajuda em caso de perda. Tudo isso graças ao uso criativo e inovador da
tecnologia para oferecer uma solução que esteja mais ao alcance da realidade orçamentária dos municípios latinoamericanos,
onde o uso de microchips pode ser considerado uma utopia.

Foto: Diversas equipes realizaram
passeios com o objetivo de
conhecer em profundidade a
realidade dos conflitos entre cães,
animais selvagens e humanos.
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DIGNO DE RECONOCERSE:
CONSELHEIRO LAFAIETE (MINAS GERAIS, BRASIL)
Conselheiro Lafaiete fica na região do Alto Paraopeba, em
Minas Gerais, e integra o circuito turístico Villas e Fazendas.
Tem uma população estimada de quase 130 mil pessoas, 22
mil cães e 7 mil gatos. Cerca de 30% da população da cidade
vive em áreas consideradas rurais, locais de costumes pouco
benéficos para os animais até poucos anos atrás, mas que têm
apresentado mudanças efetivas com os projetos e programas
desenvolvidos pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
O vínculo criado com os moradores da zona rural tem sido de
grande importância para os resultados, que têm sido obtidos
mais rapidamente que na zona urbana. Importante também
a divulgação de informações sobre guarda responsável em
programas de rádio, o melhor meio para atingir a população rural.

escolas da região recebem os projetos e programas educativos
do CCZ. Durante a vacinação contra raiva, feita casa a casa,
a equipe também fornece informações e avalia as situações em
que há prejuízo ao bem-estar animal.
Em 2013 foram registradas quatro solicitações referentes a
animais de produção atacados por cães. Seis anos depois, em
2019, esse número foi zerado. Nesse ano também não houve
recolhimento de animal silvestre atacado por cães ou gatos na
zona rural e foram recebidas dez denúncias de maus-tratos a
animais na zona rural, mas, após a fiscalização, apenas uma
foi confirmada como maus-tratos. O município não tem registros
de animais silvestres infectados com doenças como cinomose,
leishmaniose ou esporotricose.

Desde 2013 a zona rural recebe anualmente mutirões de
castração para o controle populacional ético e todas as

Foto: Animais resgatados na CCZ.
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‒CATEGORIA‒
Inovação e adaptação à
pandemia de Covid-19
Esta categoria é sobre estratégias inovadoras que ajudam o manejo humanitário de cães e
gatos ou garantem a manutenção de altos níveis de bem-estar dos cães e gatos. Destacamos
inovações tecnológicas e as adaptações que ajudaram a manutenção dos programas
durante a pandemia do Covid-19.

Prêmio Cidade Amiga dos Animais. Experiências 2020

41

CATEGORIA INOVAÇÃO E ADAPTAÇÃO À PANDEMIA DE COVID-19
Foto: Cuidados com os animais no hospital veterinário.
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Adaptação à pandemia - São Paulo (São Paulo, Brasil)
A cidade de São Paulo procurou inovar e adaptar suas ações
de forma segura e alternativa para continuar atendendo a
população e os animais domésticos durante a pandemia
covid-19 e a declaração de estado de emergência no município.
Protocolos sanitários, adaptação de estratégias e engajamento
dos servidores nortearam as medidas implantadas nesse
período: distribuição de 13 toneladas de ração para animais
em vulnerabilidade; emissão online do termo de castração;
campanhas educativas online sobre guarda responsável;
agendamento de adoção com triagem online; inauguração em
tempo recorde do Hospital Veterinário Público da Zona Sul e a
implantação do cartão “Cuida Bem - Idoso”.
Os protetores que alimentam cães e gatos abandonados
tiveram que reduzir suas atividades nas ruas, por conta do
quarentena e da restrição de circulação em algumas áreas
(cemitérios, praças e parques) onde há animais, o que
deixou os animais ainda mais vulneráveis. Para lidar com essa
situação a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal
Doméstico (Cosap) mobilizou várias instituições e recebeu 13,1
toneladas de ração que foram distribuídas a animais de aldeias
indígenas do município, a protetores que alimentam os animais
monitorados que vivem em parques e cemitérios.
Com a suspensão de aulas nas escolas, as atividades
programadas de educação para guarda responsável

passaram a ser feitas de forma online. Assim como o serviço de
solicitação para castração de cães e gatos, que teve excelente
aceitação por parte da população e se tornou o terceiro
serviço mais solicitado no Portal 156 da prefeitura, com mais de
10 mil solicitações em apenas três meses.
Para evitar aglomerações, a visitação ao Centro Municipal de
Adoção foi suspensa, mas os serviços foram mantidos com a
disponibilização online de informações sobre perfil dos animais,
triagem e agendamento de visita pelo portal 156 da prefeitura
de São Paulo. Com o perfil das famílias analisados e os animais
para adoção já escolhidos, esse processo online permitiu a
adoção de 109 animais no período de abril a julho de 2020.
Também durante o período de pandemia houve a inauguração
em tempo recorde da terceira unidade dos Hospitais
Veterinários Públicos na Zona Sul da cidade, com previsão de
mais de 60 mil atendimentos/ano a cães e gatos moradores
da capital paulista.
Já o cartão “Cuida Bem - Idoso” foi criado pensando nos
cerca de 100 animais adultos, idosos, portadores de doenças
crônicas, ou que não possuem uma patinha ou um “teco” da
orelha, que estão alojados no Centro Municipal de Adoção.
Esse projeto se tornou uma prioridade da Cosap.
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Foto: Página inicial, perfil animal, e termos de aplicação spay/neuter.

1° LUGAR

Inovação tecnológica - Maringá (Paraná, Brasil)
A cidade paranaense de Maringá tem pouco mais de 400
mil habitantes e sustenta o título de Cidade Ecológica, por
apresentar uma grande concentração de área verde por
habitante, 26,65 metros quadrados. Além disso, o município
abriga uma população de cerca de 50 mil animais de
companhia e tem uma cultura consolidada em relação aos
animais de estimação, com 40 políticas públicas dedicadas à
causa animal, entre indicações, leis e requerimentos.
Em maio de 2019 Maringá lançou o aplicativo para celular
“Petis”, disponível para sistema Android ou iOS. O aplicativo
tem o objetivo de promover de forma eficiente a organização
da castração de animais não tutelados, tutelados ou de
Organizações não Governamentais e integra prefeitura,
cidadãos, ONGs, protetores independentes e clínicas
credenciais para a realização das cirurgias.

pelo sistema do aplicativo. Além disso, o cidadão solicitante
também avalia pelo app o atendimento recebido.
Em 15 meses, desde o seu lançamento, o “Petis” foi baixado em
11.530 celulares, sendo 8.825 deles do município de Maringá
e os outros distribuídos por outras 342 cidades. Nesse
período foram registradas 11.621 solicitações de castração e
realizadas 5.093 cirurgias.

Vídeo sobre a aplicação PETIS

O sistema permite a gestão informatizada do controle
populacional de cães e gatos e gerência contabilmente o
saldo de castrações. Também gera um censo populacional e
um banco de dados da população de cães e gatos, errantes
e tutelados, com espécie, sexo, raça, porte, idade, perfil do
solicitante, classificação socioeconômica, foto do animal e sua
geolocalização.
Todo o gerenciamento e acompanhamento do processo de
solicitação e liberação da castração, com credenciamento de
clínicas e ONGs, aprovações, pagamentos também é feito
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DESTAQUES:
FORTALEZA E VINHEDO
Fortaleza – adaptação a pandemia

Vinhedo – inovação tecnológica

No início da pandemia, ao perceber a grande dificuldades
de protetores em cuidar, manter e alimentar os animais em
meio às medidas de isolamento social e protocolos sanitários,
a Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-estar Animal
(Coepa) da cidade de Fortaleza resolveu criar o Programa
Veterinário Solidário (PVS).

Na área da inovação tecnológica a cidade de Vinhedo,
no interior de São Paulo, tem usado um aplicativo para
celular desenvolvido por alunos da Universidade Estadual de
Campinas para fazer o monitoramento de animais comunitários
e domiciliados. O aplicativo, CrowdPet, usa tecnologia inédita
no Brasil inspirada no reconhecimento facial e rejeita imagens
que não tenham cães ou gatos. O grande diferencial desse
aplicativo é o uso dessa tecnologia, que permite diferenciar
cães e gatos com característica muito parecidas. Já os usuários
devem criar álbuns e postar fotos de seus animais para que o
registro seja efetivado.

O programa é formado por médicos veterinários, auxiliares
veterinários e auxiliar administrativo para atendimento
em pontos de abandono, abrigos, lares temporários e
comunidades carentes, especialmente em bairros com índice de
desenvolvimento humano (IDH) baixo. Esses profissionais fazem
controle sanitário, prevenção e controle de zoonoses, controle
parasitário, cadastramento dos animais e orientação quanto ao
manejo, prestando serviços de consulta veterinária, aplicação
de vacina antirrábica, teste rápido para leishmaniose, aplicação
de antiparasitário e tratamentos veterinários básicos.
Em dois meses de ação o programa atingiu números
expressivos: 3.601 consultas veterinárias, sendo 1.708 para
cães e 1.893 para gatos; aplicação de vacina antirrábica em
2.176 cães e 2.500 gatos; controle parasitário em 1.613 cães
e 2.066 gatos; 504 testes rápidos para leishmaniose, tendo
93 reagentes. Foram atendidos 14 abrigos, 28 pontos de
abandono, 16 lares temporários e 10 comunidades carentes.

Foto abaixo: Coleta de alimentos em Fortaleza.

O objetivo é constituir um banco de dados populacional de
animais de rua para identificá-los de forma individual e mapear
a sua migração. Esse cadastramento já está sendo feito no
Centro de Bem-estar Animal de Vinhedo, onde passam por mês
cerca de 160 animais. E foi utilizado em projetos pilotos, em
bairros de maior vulnerabilidade social da cidade, como forma
de cadastramento dos animais. Atualmente, o uso desses dados
e da geolocalização já está ajudando tutores a encontrar
animais perdidos.

Vídeo sobre a aplicação CrowdPet

Foto direita: Página inicial do app CrowdPet.
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