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P2 Título do projeto ambiental participante:

Ciclo de Seminários de Controle de Zoonoses, Educação Humanitária e Defesa dos Direitos dos Animais

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.)

Superpopulação de cães e gatos. maus tratos, abandono de animais. Ataques de animais agressivos a pessoas e a outros 
animais. Uso inadequado de animais em veículos de tração, incidência de zoonoses. Caça, aprisionamento, criação e 
comercialização de animais silvestres. Falta de capacitação de agentes públicos, voluntários de ONGS e outros profissionais no 
trato com zoonoses e na manutenção, posse e manuseio de animais. Ignorância da sociedade sobre a legislação nacional e 
internacional de controle de zoonoses e bem-estar animal. Objetivando minimizar estes problemas o Ecosul desenvolve um ciclo 
de Seminários itinerantes regionalizados, em municípios da Região Sul selecionados pela dimensão dos problemas enfrentados e 
pela existência de programas implantados na área, abordando os principais temas relacionados às demandas locais. Os 
seminários se compõem de palestras, projeção de vídeos, conferências, debates e distribuição de material educativo e informativo 
aos participantes.
O Ecosul também participa como palestrante em seminários, simpósios e workshops promovidos por outras instituições 
apresentando propostas de soluções para os mesmos temas.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: Instituto Ambiental Ecosul

Nome fantasia: Ecosul

CNPJ: 04.682.569/000135

Setor de atuação: Meio Ambiente e Defesa dos Direitos dos Animais

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 06.07.2000

Número de colaboradores: 25

Faturamento:(anual em R$) Não se aplica.

Investimento ambiental:(anual em R$) R$ 80.000,00
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P6 Informações de contato:

Endereço: Rua Douglas Seabra Levier,61-Bl. A-204

Bairro: Carvoeira

Cidade: Florianópolis

Estado: SC

CEP: 88040-410

Telefone com DDD: (48) 99969.4660

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Halem Guerra da Silva Nery

Cargo: Pres. Conselho de Administração

E-mail: halemecosul@gemail.com

Telefone com DDD: (48)99969.4660

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

Programas em SC Ciclo de “Seminários Catarinenses de Controle de Zoonoses, Educação Humanitária e Bem-estar Animal”.
• Gestões para aprovação de legislação proibindo a utilização de animais em espetáculos para divertimento e luas entre animais 
em SC.
• Implantação do Programa de Educação Humanitária “Formação de Valores para o Respeito a Todas as Formas de Vida” nas 
escolas de ensino fundamental de SC.
• Apoio e subsídios a prefeituras de Santa Catarina, no controle eficiente e humanitário da população de cães e gatos. 
. Palestras sobre preservação dos recursos naturais, bem-estar
animal, guarda responsável e prevenção contra a crueldade com animais em SC.
• Apoio à criação de Coordenadorias Municipais de Bem-estar animal em Florianópolis e outros municípios de SC.
. Coordenação da “RESA Rede Catarinense de Solidariedade aos Animais” durante as tragédias de enchentes e
deslizamentos ocorridos em novembro/2008 em SC e em janeiro de 2010 na Região Serrana do RJ.
• Campanhas contra agressões ao Meio Ambiente e aos animais em SC.
• Campanhas de vacinação e controle de Zoonoses em Florianópolis.
. Participação no GEDDA- Grupo Especial de Defesa dos Direitosa dos Animais do MPSC.
• Membro fundador da Coalização Catarinense pelos Direitos Animais.
. Filiado ao FNPDA-Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal.

P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não.

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

Superpopulação de cães e gatos. maus-tratos, abandono de animais. Ataques de animais agressivos a pessoas e a outros 
animais. Uso inadequado de animais em veículos de tração, incidência de zoonoses. Caça, aprisionamento, criação e 
comercialização de animais silvestres. Falta de capacitação de agentes públicos, voluntários de ONGS e outros profissionais no 
trato com zoonoses e na manutenção, posse e manuseio de animais. Ignorância da sociedade sobre a legislação nacional e 
internacional de controle de zoonoses e bemestar
animal.

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

Realização de um ciclo de Seminários itinerantes regionalizados, em municípios catarinenses selecionados pela
dimensão dos problemas enfrentados bem como pela existência de programas implantados com sucesso na área,
abordando os principais temas relacionados às demandas locais. Os seminários se compõem de palestras, projeção de vídeos, 
conferências, debates e distribuição de material educativo e informativo aos participantes.

Participação também como palestrantes em seminários, simpósios e workshops desenvolvidos por outras instituições sobre o 
mesmo tema.
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P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

Geralmente desenvolvido em um ou dois dias, nos quais são apresentados palestras com em torno de 60 minutos,  bem como 
filmagens, Power Points, slides e outros recursos de áudio e vídeo, complementados por intervenção verbal dos palestrantes e dos 
participantes e debates. Exposição de Banners, cartazes e distribuição de cartilhas e folders, com o material alusivo aos temas 
abordados.

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

Realização do I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII Seminários de Controle de Zoonoses, Educação Humanitária e Defesa dos Direitos dos 
Animais em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2013 em Itajaí, Blumenau, Florianópolis, Joinville, Criciuma e do I Fórum Gaúcho 
sobre Manejo Populacional de Animais Domésticos, Controle de Zoonoses, Educação Humanitária e Bem-estar Animal em 
Novembro de  2016 em Palmeira das Missões/RS.
Participação como palestrante do Seminário de Capacitação da Fiscalização Ambiental e Urbanística para a Região Nordeste de 
SC- Secretaria de Meio Ambiente de Joinville/SC-Maio de 2016.
Participação como palestrante do Workshop de Defesa da Fauna realizado pelo MPSC em Setembro de 2016 na Procuradoria 
Geral de Justiça de SC.
Participação como palestrante do Workshop de Defesa da Fauna realizado pela UNOESC em Novembro de 2017 em 
Chapecó/SC. 
Realização de 110 palestras.
Participação de em torno de 1.500 profissionais de diversas áreas e ativistas ambientais e de defesa dos animais.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

MPSC, Prefeituras, Câmaras Municipais e ONGs.dos municípios onde os seminários são realizados.

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

30/09/2005

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$ 85.000,00

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

Voluntárias 10
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P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

Pessoas 1.600

Famílias Diversas.

Animais Inúmeros.

Espécies Diversas.

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 Realização de 110 palestras.

Resultado 2 Frequência de em torno de 1.600 participantes.
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