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Gatinha castrada e marcada (orelha esquerda) 
- colônia nr. 2 com 16 gatos

Colônia já totalmente castrada e marcada

Palestra educativa sobre comportamento 
felino - I GatoMia de Blumenau em novembro 
de 2013

Cirurgia de castração de um macho alfa e um 
filhote

Devolução de filhote fêmea, castrada e mar-
cada, ao local de origem



Q1: Título do projeto ambiental participante: C.E.D - Captura Esterilização e Devolução de 
gatos de rua

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Bem-Estar Animal

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Operação Gato de Rua ( em processo de

oficialização )
Nome fantasia: OGR
Setor de atuação: Animais (gatos) sem dono
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 01/05/2012
Número de colaboradores: 6

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Alfredo Morsch 110
Bairro: Velha Central
Cidade: Blumenau
Estado: SC
CEP: 89040450
Telefone com DDD: 4791930406

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Maria Cecília Sanches Meira Costa

Quideroli
Cargo: idealizadora / presidente
E-mail: gatoderuablumenau@gmail.com
Telefone com DDD: 47 9193 0406

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  terça-feira, 9 de setembro de 2014 07:12:03terça-feira, 9 de setembro de 2014 07:12:03
Última modificação:Última modificação:  terça-feira, 9 de setembro de 2014 08:10:41terça-feira, 9 de setembro de 2014 08:10:41
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:58:3800:58:38
Endereço IP:Endereço IP:  187.85.174.34187.85.174.34

PÁGINA 1: Informações cadastrais:
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Maria Cecília Sanches Meira Costa

Quideroli
Cargo: idealizadora / presidente
E-mail: gatoderuablumenau@gmail.com
Telefone com DDD: 47 3324 4395

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) 01/05/2012

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 6
Remuneradas 0

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 5
Famílias 5
Animais 220
Espécies 1

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

doações de pessoas físicas
venda de livros, camisetas e artigos
rifas

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

Não. O projeto é decorrente da compaixão dos voluntários pelo sofrimento dos gatos abandonados, sem 
donos. Não temos nenhum apoio de órgãos regulamentadores, nem do governo, que, pelo contrário, acabam 
nos encaminhando os casos com os quais não conseguem lidar.

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

O projeto é decorrente da necessidade de se diminuir o número de gatos abandonados nas ruas da cidade de 
Blumenau, uma vez que muitos habitantes do município têm muito preconceito e os gatos sofrem muitos 
envenenamentos e maus tratos. Sendo estes animais que se reproduzem com extrema rapidez, ações 
imediatas (castração) são urgentes. 
Geralmente os gatos são alimentados por pessoas que se compadecem de sua situação, porém não têm 
condições financeiras de providenciar a castração, o que só aumenta o problema, pois essas pessoas, 
acabam criando desavenças com vizinhos e se comprometendo financeiramente devido ao grande número de 
gatos e o alto gasto com ração.

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

Sendo nosso público gatos ariscos, com temperamento difícil, o que impossibilita a doação dos mesmos, 
optamos por praticar o CED. Capturamos com armadilhas, levamos para castração junto a clínicas 
veterinárias e devolvemos, castrados e marcados, ao local de origem. Isso evita a reprodução desenfreada e 
ajuda a combater o abandono, antes que eles aconteça.
Para 2015 a (futura) ONG (processo em andamento) planeja inserir palestras educadoras junto às 
associações de moradores dos bairros.
Realizamos anualmente também ( desde 2013) eventos nacionais de CED e outros para amantes de gatos, 
visando a conscientização dos humanos sobre o papel de cada um na questão do abandono animal.
Nosso foco: educação e castração

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

O projeto de CED nasceu da necessidade de se proibir o aumento de uma colônia de felinos em uma escola 
de idiomas na qual a idealizadora trabalhava. Devido a comentários das pessoas que por ali viviam e, 
receosa de que houvesse crueldade futura, a idealizadora se dispôs a providenciar a castração dos gatos do 
local. Foi adquirida uma gatoeira e o projeto começou. A renda foi conseguida através da venda de um livro, 
escrito pela idealizadora, sendo este, até hoje uma das mais importantes fontes de captação de recursos, uma 
vez que não há nenhum tipo de ajuda financeira de órgãos públicos. 
Com o passar do tempo, o projeto foi tomando corpo e ficando conhecido pelo município de Blumenau, o que 
provocou chamadas para atender outras inúmeras colônias.
Os gatos, que geralmente são alimentados por terceiros, são capturados no momento da alimentação, através 
de uma armadilha, levados a uma clínica veterinária parceira para esterilização e marcação e, após 24h da 
anestesia, devolvidos ao seu local de origem, já sem o risco de doenças nem de reprodução desenfreada.
Por quase dois anos foram apenas dois voluntários os realizadores das capturas, porém há alguns meses, 
mais quatro pessoas se juntaram ao grupo. No momento, a papelada está em andamento para oficialização 
do projeto, transformando-se em uma Organização Não Governamental.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Até agora foram capturados e castrados 220 animais. A castração é a única forma eficaz de se combater o 
abandono, inclusive, antes que o mesmo aconteça. Gatos nascidos nas ruas têm um temperamento arisco, 
não gostam de seres humanos e não devem ser doados, sob o risco de morrerem de estresse pela 
convivência com pessoas.

Nosso projeto faz com que os animais atendidos pela Operação Gato de Rua tenham melhor qualidade de 
vida, pois, além de acabar com o abandono, a castração diminui os riscos de doenças, câncer, melhora o 
temperamento dos animais, diminuem as brigas.
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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 1 fêmeas castradas; em um ano não

nasceram 12 animais nas ruas (mínimo)
Resultado 2 10 fêmeas castradas; em um ano não

nasceram 120 animais nas ruas
Resultado 3 1 fêmea castrada: em 5 anos, não

nasceram 12.650 gatinhos sofredores das
ruas

Resultado 4 10 fêmeas castradas: em 5 anos não
nasceram 126,800 gatinhos sem dono nas
ruas

Resultado 5 180 fêmeas em um ano (nosso número
real): 2160 gatos não nasceram nas ruas

Resultado 6 180 fêmeas em cinco anos (nosso
resultado até o momento): 2.282.400
gatinhos não sofrerão nas ruas

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

Sim

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

A Operação Gato de Rua atua em colônias de gatos da cidade de Blumenau. Alguns poucos animais foram 
doados devido ao seu temperamento manso, mas, na maioria, são animais que vivem em escombros, casas 
abandonadas, lotes vazios, matos e becos da cidade. Os gatos são alimentados por pessoas que se 
compadecem de sua vida sem lar, porém estas pessoas, geralmente, não os castram, principalmente por não 
ter condições financeiras para tal. 
Nosso projeto tem parceria com uma clínica veterinária, que, sabendo da necessidade de se combater o 
abandono pelas ruas, faz um preço diferenciado para nosso animais.
Além da castração desses gatos, providenciamos o remanejo de animais de algumas colônias que sofrem 
ameaças de envenenamento.
Os animais voltam a viver nas mesmas colônias, já castrados, evitando assim o aparecimento de novos 
animais  não castrados, uma vez que os machos "fecham" a colônia, protegendo suas famílias.

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

Comunidades vizinhas,
Outros (especifique)
Alimentadoras que não têm condição financeira
de manter um número cada vez maior de animais
de rua. Castração é a única saída para elas.

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

Divulgou em 2012, Divulgou em 2013

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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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/media/set/?

set=a.377123772396614.1073741827.2624
76950527964&type=3

Link 2: https://www.facebook.com/gatoderuablume
nau/photos/pb.262476950527964.-
2207520000.1410274463./5828652584891
30/?type=3&theater

Link 3: https://www.facebook.com/gatoderuablume
nau/photos/pb.262476950527964.-
2207520000.1410274463./5574548476968
38/?type=3&theater

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

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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