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Manifestações



Q1: Título do projeto ambiental participante: Proteção Animal: ato de civilidade e consciência 
ambiental.

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Bem-Estar Animal

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: ASSOCIAÇÃO FRADA
Nome fantasia: FRADA – Frente de Ação pelos Direitos

Animais
Setor de atuação: Conscientização ambiental e proteção

animal
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 23/06/2009
Número de colaboradores: 29

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Indaial, nº 700
Bairro: Saguaçu
Cidade: Joinville
Estado: Santa Catarina
CEP: 89201-405
Telefone com DDD: 47 38013599

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Liliane Freitas Lovato Tissei
Cargo: Voluntária
E-mail: Liliane@tissei.com.br
Telefone com DDD: 47 38042800

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quinta-feira, 6 de novembro de 2014 17:37:45quinta-feira, 6 de novembro de 2014 17:37:45
Última modificação:Última modificação:  quinta-feira, 6 de novembro de 2014 18:31:15quinta-feira, 6 de novembro de 2014 18:31:15
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:53:2900:53:29
Endereço IP:Endereço IP:  187.39.34.98187.39.34.98

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#87
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Ana Rita Negrini Hermes
Cargo: Presidente
E-mail: Anarita.frada@gmail.com
Telefone com DDD: 47 3801.3599 / 9114.0026

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

Não

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 06/05/2011

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 7
Remuneradas 0

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 4000
Animais 1200
Espécies 2

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Não temos parceiros

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

Não

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:

2 / 8

22º Prêmio Expressão de Ecologia (2014-2015)



Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

O abandono de cães e gatos é um importante problema de saúde pública e de bem estar animal, com causas 
múltiplas relacionadas a fatores ambientais, culturais e socioeconômicos. 

No momento que cães e gatos foram retirados de seu habitat natural durante o processo de domesticação, 
eles se adaptaram ao convívio com humanos, tornando-se dependente destes. Quebrando-se um ciclo 
natural, desencadeou-se uma superpopulação de animais nos grandes centros urbanos, trazendo inúmeros 
problemas para o ambiente, para os humanos e, em geral, muito sofrimento para os animais. 

Esse desequilíbrio se deve ao fato de que nem sempre os interessados em conviver com cães e gatos 
assumem o compromisso ético e legal de manter atitudes para promoção da saúde e do bem-estar animal, 
não realizando o controle da reprodução e permitindo que estes animais se movimentem livremente nas áreas 
urbanas e periurbanas.

A maioria dos animais que vivem soltos pelas ruas e parques foi abandonada por aqueles que deveriam ser 
seus tutores ou guardiões e esses animais ficaram expostos a doenças, atropelamentos, brigas com outros 
cães e gatos, além de passarem fome, sede e frio. 

Cães e gatos têm alto potencial reprodutivo, podendo ter um aumento populacional rápido e gerando 
situações nas quais em muitos municípios existem mais animais do que lares para abrigá-los, criando um 
descontrole da população canina e felina. Tal descontrole da população de cães e gatos é algo que 
representa  um problema nos centros rurais e urbanos, com a base fundamental de que existe  sofrimento 
animal neste cenário. Animais abandonados, também podem se tornar errantes e selvagens, competindo por 
território e alimento com a fauna nativa. Além disso, podem transmitir doenças para algumas espécies da 
fauna, predando e afugentando uma grande quantidade de animais silvestres. 

Adicionalmente, os animais podem agir como reservatórios de doenças, algumas de caráter zoonótico, 
causando riscos à saúde pública. Ainda, os cães nas ruas podem causar incômodos variados, como 
acidentes  de trânsito e acúmulo de dejetos, entre outros. Desta forma, por questões de bem-estar ambiental, 
humano e animal, existe necessidade de desenvolvimento de estratégias eficientes e humanitárias para o 
controle da população de cães e gatos.
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Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Para controlar o problema da superpopulação de animais domésticos é necessário um forte programa de 
castração em massa e programas de conscientização, atacando a causa do abandono e tratando o mesmo 
como consequência da falta de política adequada.  

Os mutirões de castração em conjunto com ações educativas, tem a capacidade de fazer com que crianças e 
adultos sejam instigados a refletir sobre a senciência dos animais não humanos e seus direitos básicos, 
chamados de cinco liberdades: livres de fome e sede, livres de desconforto, livres de dor, lesões e doenças, 
livres para expressar seus comportamentos naturais e livres de medo e estresse.

A interação entre seres humanos e animais requer o desenvolvimento de atitudes conscientes para que sejam 
mantidos os equilíbrios biológico, social e ambiental entre as diversas espécies. 
O objetivo  final  é  alcançar  o  equilíbrio  populacional   e   a mudança de hábitos na comunidade, através da 
conscientização social, já que por  razões  de  ordem  biológica  de  reposição  das  espécies,  quanto  mais  
animais são retirados das ruas, mais estas populações aumentam, pois estes  lugares sempre voltarão a ser 
ocupados por novos indivíduos.  

É uma estratégia preventiva, que custa mais barato ao município do que pagar o preço do abandono, danos  
ambientais, manutenção de  canil  municipal,  agressões  entre  os  animais   e   inter-espécies, trato  de  
zoonoses  e  seus  efeitos,  acidentes  no  trânsito entre outros.
As operações de esterilização em cães são usadas comumente na prática veterinária como métodos 
contraceptivos para auxiliar o controle da população de cães, bem como para prevenir doenças reprodutivas. 
As técnicas usadas são a ovariosalpingohisterectomia (OSH) tradicional e minimamente invasiva e 
orquiectomia.
A técnica de abordagem minimamente invasiva com acesso por meio de pequenas incisões proposta por 
MIGLIARI e VUONO (2000), conhecida como a técnica do gancho, tem o intuito de reduzir o tempo cirúrgico, 
redução dos instrumentos cirúrgicos utilizados e do tempo de recuperação dos pacientes.

Importante destacar que a castração de animais abandonados, não se restringe ao objetivo exclusivo de 
redução da interferência no cotidiano humano, mas atende aos preceitos constitucionais de proteção 
ambiental:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para às presentes e futuras gerações.

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

O projeto se constitui de basicamente duas coisas: palestras sobre tutela responsável e direitos animais e 
campanhas de castração a baixo custo.  Criamos diversas palestras para todas as faixas etárias e as 
mesmas foram dadas em escolas públicas e privadas de ensino básico e médio; em universidades e em 
associações de bairros. As campanhas de castração são feitas de forma continuada através da nossa página 
do Facebook.  Também organizamos mutirões para pessoas de baixa renda.  Para ajudar no pagamento, nós 
fazemos campanha pelo Facebook para que as pessoas doem dinheiro para os mutirões.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Através das palestras, conseguimos com que muitas pessoas se conscientizassem sobre o que é tutela 
responsável e também se tornassem multiplicadores dos conceitos que pregamos.  Esta consciência pôde ser 
observada inclusive com jornalistas que passaram a usar termos como “tutor” em vez de dono, “tutela” em vez 
de posse, “adoção” em vez de doação. Também percebemos uma preocupação cada vez maior das pessoas 
em castrarem seus animais.  Isto pôde ser sentido pelo número de e-mails, mensagens, telefonemas que 
recebemos pedindo indicação de veterinários que pratiquem valores sociais. As pessoas em geral também 
ficaram mais alertas para casos de maus tratos e continuamente recebemos denúncias de maus tratos contra 
animais.  Este nível de conscientização não era sentido antes.  Ou talvez as pessoas não soubessem como 
denunciar, coisa que também informamos em nossas palestras.

Através das castrações, podemos dizer que milhares de cães e gatos deixaram de nascer em função do 
número de castrações que conseguimos fazer. Deixaram de vir ao mundo sem ter uma família, o que só 
representaria sofrimento para eles, como passar fome e sede, não ter lugar protegido contra o sol e a chuva, 
atropelamentos, maus tratos, etc.  Assim, o ciclo nascer, crescer, se reproduzir, sofrer e morrer, foi parado.  
Estes castrados não mais alimentarão o número dos atropelamentos, maus tratos, etc.

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 1 500 crianças de 3 a 7 anos participaram

das palestras
Resultado 2 2.000 adolescentes participaram das

palestras
Resultado 3 1.000 adultos participaram das palestras
Resultado 4 1.200 cães castrados
Resultado 5 300 gatos castrados

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)

A frada é uma associação sem fins lucrativos que age em defesa dos direitos animais, bem como na 
preservação do meio ambiente.
Nosso trabalho é de conscientização através de:

Campanhas educativas em escolas da região, catequese e grupo de jovens
Palestras/ seminários para conscientização de professores e funcionários de pequenas e grandes empresas.
Eventos de confraternização envolvendo a comunidade, como as “cãominhadas” anuais, reunindo pessoas de 
todas as idades, patrocinadores e amigos numa manhã de recreação, confraternização e conscientização.
Distribuição de material educativo, permitindo aos jovens identificar e assimilar valores positivos, tendo em 
mente a necessidade de mostrar nossa humanidade por meio de ações e atividades, com o intuito de 
transformar a realidade à nossa volta.
Representação dos animais em juízo e Cyberativismo, Ativismo Digital ou Ativismo On-line
Utilizando cada vez mais a internet para divulgar ações pelos direitos dos animais.
M E T A

Garantir que todo ser vivo tenha suas características e necessidades respeitadas, assim como seu habitat 
natural preservado. E que no convívio com os seres humanos, os animais tenham um responsável que zele 
por tais direitos.

A educação é a nossa ferramenta  de transformação. Acreditamos que o segredo para uma sociedade 
pacífica está nas mãos das crianças - e é a esperança nelas que move grande parte do nosso trabalho. Para 
garantirmos os direitos animais e que injustiças não se repitam, atuamos junto ao judiciário exigindo a 
aplicação da legislação vigente. Repudiamos qualquer crueldade ou exploração cometida contra animais, 
sejam eles humanos ou não humanos. Pautamos nossas ações na ética, na valorização da vida, na liberdade 
e no respeito.

 

V A L O R E S

Respeito, solidariedade, responsabilidade, ética, seriedade, comprometimento, compaixão, honestidade, 
ação.

 

V I S Ã O

Que todo animal tenha direito à vida e à liberdade como garantias de bem-estar físico e psicológico. Que todo 
ser vivo tenha suas características e necessidades respeitadas, assim como habitats naturais preservados. 
Que no convívio com os seres humanos, os animais tenham um reponsável que zele por tais direitos.

 

M I S S Ã O

Agir em defesa dos direitos animais, bem como na preservação do meio ambiente.

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

Outros (especifique)
Escolas de ensino básico e médio;
universidades; associações de bairros
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Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2012

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: http://www.frada.com.br/v3/?

page=view&codigo=2146

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? Nenhuma certificação

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

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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