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Objetivos:
Promover a construção de um novo olhar sobre os Animais não humanos, através de ações
educativas em escolas públicas, particulares e comunidades carentes, tratando os temas: Saúde
Pública: zoonoses, verminoses e animais de companhia. Animais de rua: carrocinha, abandono,
controle populacional, esterilização, guarda responsável; Os maus tratos, o respeito à vida, as
alternativas, a responsabilidade social, denuncias e legislação; Melhorar as condições de saúde e
higiene de animais de um abrigo de propriedade de pessoa idosa, contendo cerca de 60 gatos e 15
cães; Realizar esterilização de animais de abrigos, doados, errantes e/ou de comunidades carentes,
em parceria com Clínicas Veterinárias e o Depto. de Medicina Veterinária da UFRPE; Promover a
adoção de animais que se encontram disponíveis para doação em abrigos e lares temporários, bem
como de animais errantes do campus de Recife da UFPE, através de divulgação em quadros de
avisos, sites e e-mails de adoção; Divulgação de sites e materiais científicos relacionados com
educação ambiental e proteção aos animais.
Resumo:
Animais não humanos, domesticados como caninos e felinos, fazem parte do cenário urbano.
Políticas públicas ineficientes de controle populacional tornam estes um problema de ordem social
e ambiental. Apesar de Pernambuco contar, desde 2010, com uma Lei que impede a eliminação de
animais sadios, abolindo a captura e eutanásia, o poder público sozinho não consegue cumprir
totalmente as recomendações da OMS como a esterilização em massa, programas educativos e
chipagem. Assim, a proposição de ações extensionistas voltadas para a diminuição da população de
animais de rua, através da educação, da esterilização e da inclusão dos mesmos como parte do
meio ambiente, é necessária. O desenvolvimento, em Escolas Públicas e Particulares, de temas
como saúde pública (zoonoses), saúde animal, abandono, abrigos, adoção, controle populacional
(esterilização), através de exposições de materiais educativos e dinâmicas que envolvam o público
alvo nas questões da natureza e dos animais são atividades propostas. A divulgação de animais para
adoção, de rua, de abrigos e abandonados, em sites e afins, a divulgação de meios de denúncia aos
maus tratos, e a valorização da vida dos não humanos também serão foco de atividades. Assim,
pretende-se diminuir o sofrimento e promover a inclusão dos não humanos na sociedade moderna.

