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P2 Título do projeto ambiental participante:

Bem Estar Animal e Posse Responsável

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.)

Um dos objetivos é a criação de um local destinado a passear com os animais em Blumenau. Constitui em divulgar a Posse 
responsável e o Bem estar dos animais e das pessoas. O Projeto foi desenvolvido com o objetivo de incentivar a integração entre 
os tutores e seus animais de estimação em um Parque público de Blumenau (SC). Realizar eventos neste espaço torna um dia 
muito especial, para os que fazem parte da causa animal onde o trabalho de Conscientização e Posse Responsável é sempre 
levado em primeiro plano, onde são distribuídos panfletos, já foram realizadas palestras e encontro de Ong´s para troca de 
informações . O evento 1º Aurraiá no Parcão foi um sucesso total, com o comparecimento de aproximadamente 250 cães e 500 
pessoas, mas não seria assim se não fosse os integrantes da Hachi Ong Proteção Animal.
Formada por voluntários simpatizantes com a causa animal, que conta hoje com contador, advogado, professor,
empresários, administrador, psicóloga, estudantes, biólogo, farmacêutico e farmacêutica que doam parte de seu tempo em prol dos
animais.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: Hachi Ong Proteção Animal

Nome fantasia: Hachi Ong

CNPJ: 12.452.878/000147

Setor de atuação: Proteção Animal

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 08/05/2010

Número de colaboradores: 16 pessoas

Faturamento:(anual em R$) nenhum

Investimento ambiental:(anual em R$) nenhum
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P6 Informações de contato:

Endereço: Hermann Spernau,60

Bairro: Àgua Verde

Cidade: Blumenau

Estado: Santa Catarina

CEP: 89037506

Telefone com DDD: 47-99205 6555

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Sueli Silva Cidral do Amaral

Cargo: Presidente

E-mail: contato@hachiong.org.br

Telefone com DDD: 47 99958-6084

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Sueli Silva Cidral do Amaral

Cargo: Presidente

E-mail: contato@hachiong.org.br

Telefone com DDD: 47 99958-6084

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Sueli Silva Cidral do Amaral

Cargo: Presidente

E-mail: contato@hachiong.org.br

Telefone com DDD: 47 99958-6084

P10 Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação

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

Com início de suas atividades em 8 maio / 2010, a HACHI ONG – PROTEÇÃO ANIMAL, tem como objetivo principal atuar pelo 
BEM ESTAR ANIMAL a partir da cidade de Blumenau/SC. Formada por voluntários simpatizantes com a causa animal, conta hoje 
com contador, advogado, professor, empresários, administrador, psicóloga, estudantes, biólogo, farmacêutico e farmacêutica que 
doam parte de seu tempo em prol dos animais. Temos como objetivo inicial, a criação de um local destinado a passear com os 
animais em Blumenau, além de ajudar as demais Ongs que recolhem animais ABANDONADOS, ajuda esta na doação de ração e 
demais itens necessários, tudo isso recebido através de doação recebidas, pelas campanhas realizadas pela Hachi Ong. Também 
organizamos eventos de guarda responsável e acompanhamos Leis de Proteção Animal, para evitar alterações que prejudiquem 
os animais. Apoiar iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida dos animais de estimação. Divulgar para o conhecimento de 
todos sobre as leis, direitos e cuidados dos animais de estimação. Apoio à cultura para o uso compartilhado dos parques.
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P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Sim

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

Nenhuma

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

Nenhuma

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

Constituiu em divulgar a Posse responsável e o Bem estar dos animais e das pessoas. Projeto foi desenvolvido com o objetivo de 
incentivar a integração entre os tutores e seus animais de estimação em um Parque público.

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

Sucesso, conseguimos levar aproximadamente 250 cães e mais de 500 pessoas.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Nenhum.

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

01/06/2016

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

03/07/2016

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

Nenhum ( voluntário

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

Voluntárias 16

Remuneradas não
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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 500

Famílias 250 aproximadamente

Animais 250

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 1 500 pessoas foram beneficiadas ( aproximadamente )

Resultado 2 Aproximadamente 500 pessoas atendidas com a posse
responsável

Resultado 3 Aproximadamente 250 animais beneficiados
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