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Título: K9: Operação pela vida

Tema: Abandono e maus tratos de animais em Jataí

Delimitação do tema: Projeto de intervenção da Guarda Municipal de Jataí para a prevenção ao abandono e aos maus tratos

de animais na cidade de Jataí.

Problema:

O abandono e os maus tratos de animais geram um problema de saúde pública nos bairros da cidade, ampliam a

presença de lixo nas calçadas e, principalmente, atentam contra os direitos legais dos animais.

Os animais podem transmitir doenças, como raiva, leishmaniose, giardíase, bicho-geográfico, toxoplasmose dentre

outras que comprometem a saúde do ser humano. Além disso, podem causar acidentes. Abandoná-los constitui um ato de

irresponsabilidade com eles e com a sociedade de modo geral. Muraro e Alves (2014, s/p) afirmam que

O ser humano deve conviver harmoniosamente com os animais, tendo em vista que estes merecem a nossa total dedicação e respeito,

especificamente os animais domésticos, como os cães e os gatos, levando-se em conta que esses são ameaçados constantemente, não no que

respeita à extinção, e sim no que tange às perversidades e crueldades.

Ressalta-se que o veterinário deve ser consultado regularmente, porque algumas doenças podem não apresentar sintomas 

imediatos nos animais, mas podem ser transmitidas ao ser humano. As crianças e adultos, com o sistema imune 

comprometido, são, geralmente, os mais afetados.



Os animais não possuem meios de se defender, não sendo capazes de procurar os seus direitos. Mas, segundo o

biólogo Marc Bekoff, da Universidade do Colorado, nos EUA, cachorros podem ser tão racionais que fazem planos para o

futuro. Convém observar também que os animais, assim como nós, são considerados sencientes, sendo esta a

capacidade de sentir e vivenciar sentimentos como dor, angústia, solidão, amor, alegria, raiva etc.

Existem várias maneiras de intervenção para que tais crimes sejam evitados, como o empenho da sociedade, que

não deve aceitar tamanha barbaridade, impedindo energicamente sua ocorrência e, caso que não seja possível impedir, é

imprescindível que se denuncie, pois é inadmissível a inércia da população, assistindo a covardia dos que cometem esses

crimes, também investir em castração, fomentar campanhas de adoção e o mais importante, aprimorar as leis brasileiras

em defesa dos animais.

Percebe-se que o número de animais de rua cresce diuturnamente e isso ocorre em virtude de vários fatores, dentre

eles, o abandono, fatores econômicos, a ausência de interesse pelo animal, problemas de adaptação, ausência de

controle de natalidade, entre outros. Uma das maiores causas desse aumento excessivo de animais, é em decorrência da

capacidade de reprodução dos mesmos, dado que amadurecem rapidamente e dão inúmeras crias, causando também

dificuldade em controlar a natalidade.

A seguir, são apresentadas imagens do abandono e maus tratos aos animais no Brasil e em Jataí, divulgadas pela

mídia.



Disponível em:

http://diarionews.com.br/2016/10/10/abandono-e-maus-tratos-a-animais-e-crime/

Disponível em:

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/11/19/cachorrinha-e-resgatada-com-olhos-perfurados-e-

sinais-de-maus-tratos-em-jatai.ghtml

http://diarionews.com.br/2016/10/10/abandono-e-maus-tratos-a-animais-e-crime/
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/11/19/cachorrinha-e-resgatada-com-olhos-perfurados-e-sinais-de-maus-tratos-em-jatai.ghtml


Justificativa:

Devido aos constantes maus tratos e abandono de animais em Jataí (GO), é preciso conscientizar a população de como fazer denúncias aos órgãos públicos

competentes do município, setores que respondem aos trabalhos de vigilância sanitária, zoonoses ou meio ambiente.

A Guarda Municipal de Jataí (GCM-JATAÍ), por ser próxima à comunidade dos bairros, tem um papel fundamental na prevenção e combate ao abandono e maus

tratos de animais, pois tal prática gera um problema de saúde pública nos bairros da cidade, além de atentar contra os direitos legais dos animais.

Os maus tratos aos animais, como o abandono, são punidos como crimes de menor potencial, na Lei Federal n. 9605, Art. 8º. As penas restritivas de direito são:

I - prestação de serviços à comunidade;

II - interdição temporária de direitos;

III - suspensão parcial ou total de atividades;

IV - prestação pecuniária;

V - recolhimento domiciliar.

As cidades também podem prever sanções administrativas, como multas. O presente plano busca debater com a sociedade as políticas públicas existentes para o

controle do aumento de animais abandonados nas ruas, como método para melhorar a saúde pública, o equilíbrio ambiental e promover a defesa e proteção dos

animais.

Uma possível solução para diminuir o grande número de abandonos de animais domésticos é a posse responsável, devendo a sociedade evitar tal problema.

Infelizmente, os animais são alvos de maltratados das maneiras mais perversas, entretanto, com penas mais graves cominadas, os referidos delitos iriam diminuir.

A realização desse projeto promoverá a redução do abandono e dos maus tratos aos animais, sendo assim diminuindo o sofrimento desses. Além disso, vale

ressaltar que a execução deste projeto ajudará a diminuir o número de doenças, a reprodução descontrolada e a minimizar a quantidade de lixos domésticos abertos

pelas calçadas. Com isso, promovendo bem-estar não só para os animais, mas para toda sociedade Jataiense.



Objetivos

Gerais

• Atuar na prevenção e conscientização da sociedade no controle de casos de abandono e maus tratos de animais.

Específicos

• Prevenir práticas de abandono e maus tratos de animais;

• Conscientizar a comunidade sobre os malefícios do abandono de animais;

• Incentivar a adoção e controle de zoonoses;

• Punir os infratores por meio da lei dos crimes ambientais lei 9.605/1998.

Metodologia

Para o desenvolvimento da ação preventiva, prevista neste projeto, buscaremos:

• Realizar parceria com: Prefeitura Municipal, Secretaria do Meio Ambiente, Centro de Zoonoses, Secretaria da Educação, Policia Militar, Policia

Civil, Bombeiro Militar, ONG Adote Animais, Sociedade Civil Organizada e outros órgãos, para que em conjunto, unirmos forças para

conscientizar e fiscalizar as ocorrências de maus tratos e abandono em Jataí.

• Ministrar palestras educativas em instituições escolares para conscientizar as crianças que o abandono e o maus tratos é crime e existem

punições em Lei;

• Realizar e participar de reuniões de bairros para conscientização da população daquele local;

• Colaborar e participar de atividades realizadas por instituições privadas (ONG).



Cronograma

A realização do projeto de intervenção contemplará o seguinte cronograma:

Meta Especificação Indicador Físico Duração(dias)

1. Executar Confecção e distribuição de folders 10.000Un 180

2. Realizar Reunião com os envolvidos - uma vez por mês

3. Executar Entrega de materiais de divulgação,

proteção e captura*, na base da GCM

Jataí, toda segunda-feira, para os

envolvidos na ação.

- Toda semana

4.Executar Instalação de faixas e placas de alerta

de crimes contra animais

300 un 180

5.Realizar Realizar blitz toda semana para

entrega de material e adesivos.

- 180

Os animais capturados, deverão passar por uma avaliação com os veterinários da UFG/UFJ, e posteriormente encaminhados as Ongs de adoções.

Data de Início: 01/08/2020

Data final: 01/08/2021



Recursos e materiais

Serão necessários os seguintes recursos:

Quantidade Descrição do material Valor R$

10.000 cópias Confecção de folders R$ 990,00

5 unidades Bastão de captura de animais, cães e gatos R$ 400,00

200 unidades Compra de EPI* e EPC.** R$ 650,00

300 unidades Placas de advertência contendo alerta dos crimes

contra os animais

R$ 550,00

1000 unidades Adesivos para colocar em carros que forem abordados

durante a ação

R$ 120,00

TOTAL R$ 2.620,00

*EPI = equipamentos de proteção individual ** EPC = equipamentos de proteção coletiva

Para a devida compra dos materiais descritos no quadro acima, teremos apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, juntamente com

a sociedade civil organizada que estará nos apoiando durante a realização do projeto.



Metas Produtos Resultados Esperados

1. Desenvolver Campanha de educação de posse

responsável de animais de estimação

2. Adquirir materiais e equipamentos para a captura

e transporte desses animais.

1.1.Palestras nas escolas municipais,

particulares e estaduais;

1.2.Divulgação nos meios de

comunicação (rádio, jornal, internet);

1.3..Reuniões com entidades,

associações de moradores e agentes de

saúde, entre outras; 1.4.Distribuição dos

folders.

2.1. Solicitar apoio da viatura do centro de

zoonose (carrocinha);

2.3 Adquirir coleiras, caixas de

transportes, Bastões de capturas e

medicamentos.

- 71 palestras em escolas.

- Reportagem de divulgação nos jornais e rádios locais; - Divulgação

em meio virtual (facebook, e-mail e site).

- Uma reunião com as Associações de moradores de Bairros - Uma

reunião com agentes de saúde e profissionais capacitados e

comprometidos com a multiplicação dos conhecimentos.

- Dez mil folders confeccionados e distribuídos.

- capturar animais em estado de abandono e maus tratos.

- Encaminhar os animais capturados aos veterinários da UFG/UFJ.

-Após curados, castrados e medicados, encaminhar para as ONGs ou

Lar provisório até que seja feita sua adoção.

-Solicitar doações da sociedade civil organizada, juntamente com o

bazar promovido pelas ONGs de proteção aos animais.

Com o projeto finalizado, teremos a população ciente de que, a Lei dos animais existe e pode ser colocada em ação pelos agente da GCM Jataí. 

Com isso, todos terão mais consciência ao adotar seus animais, e pensaram duas vezes antes de maltratar e abandonar um animal.

Resultados esperados



Acompanhamento e avaliação do projeto

Finalizamos a elaboração do nosso projeto e após isso o reavaliamos em sua totalidade e refletimos sobre alguns pontos específicos,

sendo que as campanhas realizadas para prevenir e conscientizar a comunidade surtiram efeitos e também aproxima o público-alvo

(comunidade) da nossa equipe técnica tornando nosso projeto exequível.

Para avaliarmos nossas atividades, faremos relatórios das melhorias nos setores que integram nosso projeto, observamos se as pessoas

estão mais conscientes da gravidade e se estão colaborando para que os maus tratos acabem. Com isso, os animais possam ter uma vida

digna e saudável.
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