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Fotos: 

Guri - Cão adotado pela Escola Municipal Pa-
dre José Anchieta, que foi vermifugado, vaci-
nado e castrado através do COMPATA

Visita do Projeto COMPATA na Escola na ci-
dade de Ibiraiaras, na Escola Estadual Antônio 
Stella.

Visita do Projeto COMPATA na Escola na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental do 
Hoje, em Passo Fundo.

Visita do Projeto COMPATA na Escola na 
Escola Estadual de Ensino Médio Ernesto Toc-
chetto, em Passo Fundo.

Visita do Projeto COMPATA na Escola na Es-
cola Municipal Etelvina Rocha Duro, em Passo 
Fundo.



Q1: Título do projeto ambiental participante: COMPATA na Escola

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Bem-Estar Animal

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Associação Passofundense de Proteção

aos Animais
Nome fantasia: COMPATA
Setor de atuação: Proteção aos Animais, Educação Ambiental
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 10/08/1991
Número de colaboradores: 10

Q4: Informações de contato:
Endereço: Estrada Municipal Casanova, 383 -

Condomínio Morada Além do Horizonte-
Rua João de Barro nº 73

Bairro: São João
Cidade: Passo Fundo
Estado: RS
CEP: 99064-995
Telefone com DDD: 54 99374747

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Marcelle Nogueira Toscani de Raya Nedel
Cargo: Presidente
E-mail: marcellenedel@gmail.com
Telefone com DDD: 54 99374747

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quarta-feira, 15 de outubro de 2014 09:13:49quarta-feira, 15 de outubro de 2014 09:13:49
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 15 de outubro de 2014 10:01:06quarta-feira, 15 de outubro de 2014 10:01:06
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:47:1600:47:16
Endereço IP:Endereço IP:  177.201.142.233177.201.142.233

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#33
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Marcelle Nogueira Toscani de Raya Nedel
Cargo: Presidente
E-mail: marcellenedel@gmail.com
Telefone com DDD: 54 99374747

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 6/6/2013

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 2
Remuneradas 0

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 2.000
Animais 2.000
Espécies 12

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

AlmaPpg, Gráfica Serafinense, Central Digital.

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

As cidades gaúchas sofrem com um grande e constante número de animais abandonados. Este tipo de 
prática é crime, além dos maus tratos que os animais sofrem, podem causar acidentes de trânsito e 
transmissão de zoonoses.
A relação entre homens e animais sempre foi desequilibrada, os animais são utilizados como objetos para os 
fins humanos e não são considerados como seres sencientes, ou seja, capaz de sentir dor e prazer. 
Educação para respeitar os outros animais é essencial.
O filme curta metragem Fulaninho, o cão que ninguém queria (2001, Brasil: 18 min), conta a história de um 
cão abandonado e trabalha a questão da tutela responsável de animais domésticos.
Objetivos
Conscientizar os alunos sobre tutela responsável de animais domésticos, controle populacional desses 
animais, afim de evitar futuros abandonos.
Estrutura da Atividade
Os alunos assistirão ao filme e depois farão uma roda de debate mediada pelo(a) professor(a).
Introdução
O abandono de animais nas cidades gaúchas, além de ser uma violação aos direitos dos animais, ainda é um 
problema de saúde e segurança pública, pois os animais ficam expostos à maus tratos e consequentemente 
podem morder pessoas, ser atropelados e causar acidentes de trânsito. Este tipo de problema vem 
aumentando cada vez mais, e como já verificado, a eliminação destes animais não resolve o problema. A 
solução está na conscientização da população sobre tutela responsável e controle populacional destes 
animais através de esterilizações.
Situação-Problema
Abandono de animais domésticos.
Hipóteses
Os alunos que assistirem ao filme e participarem do debate se sensibilizarão com o tema.
Elementos Para Testar as Hipóteses
Mediando a roda de debate dos alunos.
Ações dos Alunos
Assistir ao filme e participar de uma roda de debate.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

A solução foi mudar antigos hábitos da população através de informação e conscientização. O COMPATA 
criou duas cartilhas que versam sobre a temática dos animais, uma falando sobre os cuidados que se deve 
ter com animais domésticos e outra falando sobre a relação ética entre humanos e não-humanos. Além da 
entrega deste material, é realizada uma palestra, preparada de acordo com cada faixa etária atendida, e as 
vezes exibição de filmes e documentários. Com estas informações claras e debatidas, as crianças e jovens 
percebem a necessidade de respeitar todas as formas de vida, e levam adiante estas informações, 
espalhando o conhecimento para seus amigos e familiares.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

O Projeto COMPATA na Escola vem complementar a educação formal oferecida pelas escolas.
É uma metodologia que ensina crianças e jovens a serem pensadores críticos e criativos, inspirando respeito 
e emponderando-os a serem tomadores de decisões conscientes.
Ele aborda valores positivos que, quando internalizados, vão definir as escolhas do indivíduo durante toda a 
sua vida. É baseado na informação e sensibilização para o despertar da compaixão, solidariedade e ética, 
contribuindo para uma sociedade mais justa e pacífica.
O COMPATA entende que não se alcança novos resultados, seguindo os mesmos meios. Lutamos por um 
mundo mais harmonioso, justo e ético. Onde animais humanos e não humanos vivam felizes. Para isso é 
preciso plantar sementes, invocar a reflexão, despertar consciência, etc. O COMPATA possui um trabalho 
muito forte na área educacional, temos projetos pedagógicos e metodologias de ensino para todas as faixas 
etárias e níveis de conhecimento.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Através deste Projeto, muitas famílias receberam as cartilhas do COMPATA,  e através destas informações 
sobre cuidados com animais domésticos e a sobre a relação ética entre humanos e não-humanos. Muitas 
crianças relataram que passaram a cuidar mais de seus cães e gatos, dando-lhes alimentação adequada, 
castrando estes animais e oferecendo vacinação. 
Muitas Escolas visitadas pelo Projeto acolheram animais que hoje são mascotes das mesmas, sendo 
cuidados como cães comunitários, envolvendo toda a comunidade escolar na responsabilidade de cuidá-los.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Animais acolhidos pelas comunidades

escolares mantidos como "mascotes" da
escola ou animais comunitários;

Resultado 2 Mais de 2.000 pessoas atingidas
diretamente pelo projeto;

Resultado 3 Centenas de animais castrados
Resultado 4 Centenas de animais vacinados
Resultado 5 Mais de 2.000 famílias atingidas com

informações sobre cuidados com seus
animais

Resultado 6 Centenas de Professores que incluíram a
questão animal em seus planejamentos
didáticos

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

Associação Passofundense de Proteção aos Animais - COMPATA.
Missão
COMPATA promove palestras, exibições de documentários, debates, manifestações e seminários sobre a 
temática dos Animais nos mais diversos aspectos. O objetivo é levar a conscientização de que todos os 
animais, humanos ou não, são seres sencientes. COMPATA não luta por jaulas maiores, COMPATA luta por 
jaulas vazias!
Descrição
A Associação Passofundense de Proteção aos Animais que tem como nome fantasia COMPATA, foi fundada 
em 10 de agosto de 1991, pelo nosso Presidente Honorário Sr. Adão das Chagas. Trata-se de uma 
associação de direito civil privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter 
organizacional, promocional, recreativo e educacional, sem cunho partidário, com a finalidade de promover o 
combate do Especismo em todas as suas formas, e, defender o meio ambiente harmônico e o fim da 
escravidão animal através do Veganismo. 

Somos um grupo educacional de Direitos Animais (vegano e abolicionista). Não somos abrigo. Os animais 
aqui expostos foram resgatados por iniciativa pessoal de membros do grupo e mantidos com recursos 
próprios na própria casa como lar temporário. Essas são ações que você, ao encontrar um animal, pode fazer 
até encontrar um adotante.

A COMPATA não recebe verba de órgãos públicos.

Prêmios:

Sessão Solene em homenagem aos 22 anos da COMPATA. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, 9 de 
dezembro de 2013. 

Sessão Solene concedendo Título de Cidadão Honorário de Passo Fundo ao nosso Presidente Honorário Sr. 
Adão das Chagas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, 16 de dezembro de 2013.

Medalha da Legislatura ao nosso Presidente Honorário Sr. Adão das Chagas. Assembleia Legislativa do 
estado do Rio Grande do Sul, 16 de dezembro de 2013.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: https://www.facebook.com/ComPaTA/photo

s/a.285329681548381.67753.26817047659
7635/563032917111388/?type=3&theater
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Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Não se aplica

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Não se aplica

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Não se aplica

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Não

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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