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P2 Título do projeto ambiental participante:

CÃODOMÍNIO AMOR ANIMAL

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Bem-Estar Animal

P4 Escreva um breve resumo do projeto, contendo o local onde é desenvolvido, seus principais objetivos e
resultados ambientais: (O texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com
espaços.)

Palmeira das Missões, situada ao Noroeste do RS, com população estimada em 36.000 habitantes, a exemplo de todos os 
municípios brasileiros também sofre com a irresponsabilidade dos munícipes com relação aos animais em geral.
No caso de cães, estes são adotados ou adquiridos por impulso, deixados procriar e abandonados nas ruas onde vagueiam em 
busca de subsistência, abrigo a atenção.
Uma das principais atividades da Amor Animal é tentar minimizar o impacto desta prática cruel arraigada na população, assistindo, 
alimentando, abrigando, castrando e incluindo em programas de adoção, os animais que a condição de ONG movida e custeada 
por ativistas voluntários assim permita.
Dentro desta ação, o Cãodomínio Amor Animal, objetiva dar abrigo aos animais comunitários através de casinhas personalizadas 
em tubos de concreto encontrados no mercado e também de madeira, que podem abrigar até três animais em cada um. Como 
Palmeira das Missões sofre com temperaturas extremas no inverno e verão, esta iniciativa além de lhes proteger das chuvas e  
também os mantém livre do frio e calor excessivos.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: Amor Animal Protetores Independentes

Nome fantasia: Amor Animal

CNPJ: Não se aplica

Setor de atuação: Defesa dos Direitos dos Animais

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) Abril de 2016

Número de colaboradores: 40

Faturamento:(anual em R$) Não se aplica

Investimento ambiental:(anual em R$) Média de R$ 20.000,00 anuais.
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P6 Informações de contato:

Endereço: Rua Odilo Kaiser, 164

Bairro: Sulgon

Cidade: Palmeira das Missões

Estado: RS

CEP: 983000-000

Telefone com DDD: (55) 99627.9595

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Geovana Cristina Dizengrini

Cargo: Coordenadora Geral

E-mail: geovanacd@outlook.com

Telefone com DDD: (55) 99627.9595

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Ídem ao ítem 7..

Cargo: Ídem ao ítem 7..

E-mail: Ídem ao ítem 7..

Telefone com DDD: Ídem ao ítem 7..

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Ídem ao ítem 7..

Cargo: Ídem ao ítem 7..

E-mail: Ídem ao ítem 7..

Telefone com DDD: Ídem ao ítem 7..

P10 Por quais normas a organização é certificada? Não se
aplica

2 / 4

Formulário de Inscrição do 25º Prêmio Expressão de Ecologia (2017-2018) SurveyMonkey



P11 Faça um breve histórico da organização participante e de suas principais práticas de gestão ambiental:
(Máx. 4.000 caracteres.)

A Amor Animal foi fundada em abril de 2016 por um grupo de ativistas ambientais e de defesa dos animais, para atuar na 
prevenção ao descontrole da população e o abandono de animais domésticos, aos maus-tratos e desrespeito aos direitos dos 
animais em geral e o apoio ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e Ministério Público Federal e Estadual na elaboração, 
reformulação e aperfeiçoamento e cumprimento das Legislações Federais, Estaduais e Municipais de controle de zoonoses e de 
proteção aos animais.
Sua atuação é reconhecida não só na região e apoiada pela maioria da população e se desenvolve nas áreas de:
Socorro a animais doentes, feridos, maltratados e em dificuldades nas ruas;
Manejo populacional de cães e gatos através de campanhas de castração social;
Campanhas permanentes de doação de cães e gatos;
Fiscalização e providências administrativas e legais aos maus-tratos e crueldade com animais em geral.
Campanhas de educação, conscientização e mudança de cultura da comunidade sobre guarda responsável, crueldade e maus 
tratos, caça e aprisionamento de animais silvestres, entre outros;
Proposição ao Executivo e Legislativo Municipal de aperfeiçoamento ou criação de novas legislações objetivando a defesa dos 
direitos dos animais;
Apóio aos órgãos da saúde pública municipais na prevenção e combate às zoonoses;
 Campanhas permanentes de arrecadação de fundos para as atividades da ONG, através de brechós, feiras e eventos em geral;
Realização de seminários de capacitação e informação dos próprios ativistas da entidade, bem como dos demais segmentos do 
município;

P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não.

P13 Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (Máx. 3.000 caracteres.)

Sofrimento de cães abandonados em Palmeira das Missões devido às intempéries e o rigor do inverno e verão na região.

P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

Adaptação de tubos de concreto convencionais em abrigos personalizados para cães de rua selecionados em locais também 
previamente definidos entre a ONG e a Prefeitura Municipal.
Além dos abrigos de concreto, são também instaladas casinhas de madeira doadas por apoiadores da causa dos direitos dos 
animais e da ONG.

P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

O Cãodomínio Amor Animal consiste na adaptação de tubos de concreto convencionais em abrigos personalizados para cães de 
rua previamente selecionados, em locais que tenham escolhido territorialmente e já possuam munícipes que os tutelem e dêem as 
condições básicas de alimentação e saúde. Em caso de inexistência de pessoas nestas condições, a própria ONG se encarrega 
dos cuidados necessários e do bem-estar dos animais.

P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

15 (quinze) abrigos viabilizados até o final de 2017.
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P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Prefeitura Municipal através da Secretaria de Serviços Essenciais. (Mão de obra para preparação do local)
Naco Farias Pinturas. (Personalização dos abrigos com fornecimento de todo o material de pintura e mão de obra)

P18 Data de início do projeto: (Ex.: 01/02/2012)

01/07/2017

P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

Em andamento.

P20 Investimento (R$) total com o projeto inscrito no 25º Prêmio Expressão de Ecologia: (Use somente o valor
numérico. Ex.: 25.868,52.)

R$ 15.000,00

P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Voluntárias 10

P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

Animais Em torno de 45 cães com acesso os abrigos.

Espécies Cães

P23 Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Esta 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 15 abrigos instalados.

Resultado 2 45 cães beneficiados inicialmente
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