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Fotos: 

Veterinárias Marina e Kátia, coordenadoras do 
programa 

Cadastramento dos animais para cirurgia

Animais em recuperação pós cirúrgica

Veículo das veterinárias

Dras. Marina e Kátia e voluntárias auxiliares



Q1: Título do projeto ambiental participante: Veterinários Solidários – Controle de Natalidade 
Animal em SC

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Bem-Estar Animal

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Veterinários Solidários
Nome fantasia: Veterinários Solidários
Setor de atuação: Controle de Natalidade Animal
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) Julho 2011
Número de colaboradores: 2 Médicas Veterinárias + diversos

voluntários das ONGs. parceiras nas
cidades onde são realizadas as ações
veterinárias.

Q4: Informações de contato:
Endereço: Av. Gov. Jorge Lacerda, 943
Bairro: Capoeiras
Cidade: Florianópolis
Estado: SC
CEP: 88101- 420
Telefone com DDD: 48-3241.1567

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Kátia Chubaci
Cargo: Méd. Veterinária Voluntária
E-mail: katiachubaci@hotmail.com
Telefone com DDD: 48- 9972.8555

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sábado, 8 de novembro de 2014 09:42:43sábado, 8 de novembro de 2014 09:42:43
Última modificação:Última modificação:  sábado, 8 de novembro de 2014 09:52:52sábado, 8 de novembro de 2014 09:52:52
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:10:0900:10:09
Endereço IP:Endereço IP:  189.4.90.48189.4.90.48

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#122
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Dras. Kátia Chubaci e Marina Moneta

Dante
Cargo: Coordenadoras e Responsáveis Técnicas
E-mail: katiachubaci@hotmail.com /

mmdante@uol.com.br
Telefone com DDD: 48- 9972.8555 e 3241.1567

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) Julho de 2011

Q9: O projeto está em andamento? Sim

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

Indeterminado.

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias Diversos membros das Ongs dos locais de

desenvolvimento das campanhas de
castração.

Remuneradas 2 (Duas)

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas A grande maioria dos habitantes das

cidades onde são realizadas as castrações,
pela contenção populacional de cães e
gatos e a diminuição dos problemas
oriundos da procriação descontrolada.

Famílias Inúmeras
Animais Em torno de 14.000
Espécies Cães: 70%. Gatos: 30%.

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o
projeto:

Questionado ignorou esta
pergunta

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)

A superpopulação de cães e gatos atinge todas as cidades do Brasil em maior ou menor escala e já se tornou 
um problema grave de saúde pública, ocasionando surtos de zoonoses como Leishmaniose, Leptospirose, 
além das doenças clássicas dos próprios animais como Parvovirose, Cinomose, Sarnas, Miíase (Bicheira), 
Tungíase (Bicho de Pé) e outras que lhes debilitam e fazem perambular pelas ruas em condições 
degradantes.
O Brasil tem a segunda maior população de cães e gatos do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos.
Estudos realizados por organizações internacionais ligadas à causa animal comprovam que uma só fêmea de 
cão pode gerar nos primeiros seis anos do seu período reprodutivo, aproximadamente 67.000 novos animais, 
considerando-se sua própria reprodução e a de todos os seus descendentes. 
No surgimento de surtos agudos de problemas, as autoridades públicas lançam mão de estratégias 
emergenciais e no caso da superpopulação de cães e gatos, a prática tradicional tem sido a captura e 
extermínio.  Esta medida porem não é a mais adequada, tanto por seu custo elevado e ausência de 
resultados práticos, quanto pelo enfoque humanitário que a moderna legislação nacional e internacional 
apropria no trato de questões relacionadas com o direito dos animais à proteção do homem.
A própria OMS - Organização Mundial da Saúde, diante da gravidade do quadro mundial da superpopulação 
de cães e gatos, reconhece que somente uma política pública sistemática que contemple conjuntamente um 
rigoroso controle da natalidade através da castração em massa e a educação humanitária para a guarda 
responsável e outras ações complementares traz resultados substanciais para controlar as populações, 
minimizar a incidência de zoonoses e o impacto da irresponsabilidade do cidadão na saúde pública e no meio 
ambiente. 
Este conceito é também adotado pelo MPSC que em 2012 expediu a todas as prefeituras catarinenses a 
Recomendação 001/2012 do GEDDA-Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais do MPSC, que 
entre diversas medidas, recomenda a adoção da castração em massa de animais domésticos como medida 
de controle de zoonoses e da procriação indesejada.
O equilíbrio entre mortes e nascimentos só é atingido quando a esterilização atinge 70% da população de 
animais de uma localidade.

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

A partir da importância e urgência do controle populacional de cães e gatos em larga escala e de baixo custo, 
as Médicas Veterinárias Kátia Chubaci e Marina Moneta Dante criaram em 2011 o projeto “Veterinários 
Solidários-Controle de Natalidade Animal” apoiado e tido como referência pela organização americana 
Humane Society International, pelo FNPDA-Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, pela Coalizão 
Catarinense pelos Direitos Animais, pelo Instituto Ambiental Ecosul e por Prefeituras Municipais catarinenses.

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

ONGs. de defesa dos animais organizam as ações nas suas comarcas, preparam o local das ações, 
selecionam os animais beneficiados, que pelo cunho social do programa, são aqueles retirados das ruas, 
assistidos e mantidos em casas de apoio temporárias, bem como de munícipes carentes cuja condição 
econômica não permita o acesso ao atendimento veterinário privado. Os Veterinários Solidários comparecem 
nas datas agendadas nas cidades programadas e realizam as cirurgias através de técnicas cirúrgicas 
modernas minimamente invasivas de baixo custo e com menor probabilidade de intercorrências. São 
castrados em média 400 animais por fim de semana. 
As comunidades atendidas cujos animais são castrados, são educadas e recebem material informativo sobre 
guarda responsável de animais e preservação ambiental cedido pelas ONGs. parceiras, objetivando 
disseminar uma cultura de paz e de respeito, empatia e solidariedade para com todas as formas de vida.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Castração de em torno de 14.000 cães e gatos nos 3 anos de desenvolvimento do projeto, evitando desta 
forma o nascimento de milhares de outros animais e minimizando consideravelmente os problemas oriundos 
da superpopulação tais como zoonoses, acidentes, maus-tratos, agressões inter-espécie e outros.

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 Castração em aproximadamente 14.000

cães e gatos.
Resultado 2 Educação para a guarda responsável de

inúmeros cidadãos das comarcas onde o
programa foi realizado.

Resultado 3 Diminuição acentuada de zoonoses,
agravos, maus-tratos, animais de rua e
violência inter-espécie em todas as
comarcas onde o programa foi realizado.

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)

-

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

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias

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

Nunca divulgou

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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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?
Outra(s) (especifique)
Reconhecimento e certificação da organização
internacional HSUS-Humane Society
International

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")

Em torno de R$ 60.000,00

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?

Sim

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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Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Sim, enviarei anexos para a sede da Editora
Expressão.
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