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Programa de Monitoramento do Abandono de Animais no CT
Há alguns anos, o Centro de Tecnologia tem servido de lar para cães, gatos e outros animais
abandonados. Este assunto é por vezes polemizado sem a abertura de um diálogo com os
envolvidos, a fim de que sejam contornados problemas e, principalmente, garantida a ampla
conscientização por uma conduta humanitária, no que diz respeito ao tratamento dado a esses
animais.
O conceito orientativo para as ações dos Programas Ambientais do CT é o de bem-estar, utilizado
pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Neste, um bom grau de bem-estar animal
significa estar seguro, saudável, confortável, bem nutrido, livre para expressar comportamentos
naturais e sem sofrer de estados mentais negativos, como dor, frustração e estresse.

Imprima somente se necessário

Atualmente, a maioria dos animais abandonados no Centro de Tecnologia são cães, e
costumam apresentar comportamento dócil. Eventualmente, podem demonstrar algum tipo de
reação, caso sintam-se ameaçados, mas, de modo geral, nunca fazem isso sem motivo.
Esses cães tornaram-se parte do nosso dia-a-dia, desempenhando importante papel em
nossa instituição e são denominados Cães Comunitários, contribuindo para:
1. Vigilância patrimonial à noite e em finais de semana;
2. Afugentamento de outros cães e matilhas; e
3. Benefícios terapêuticos para as pessoas.
O Centro de Tecnologia conta, atualmente, com uma pequena população de Cães
Comunitários. Esses animais são alimentados e cuidados por voluntários, que se solidarizam com
aquele que, ao longo da evolução humana, mostrou-se um grande amigo. A maioria desses
voluntários pertence ao Serviço de Monitoramento Animal e Ambiental (SEMA), criado pela Prefeitura
da Cidade Universitária, com o intuito de diminuir o número de animais abandonados nos campus
da UFRJ, bem como castrar, cuidar e monitorar os Animais Comunitários já existentes.
Desde 2009 até hoje, os cães do CT são monitorados, e já foram resgatados cerca de 200
animais, que conseguiram encontrar um lar definitivo. A equipe de voluntários tenta assegurar a
todos os animais os seus direitos, tais como ração, água, proteção contra maus-tratos, vacinação e
castração.
ATENÇÃO: O Programa CT Verde, em nome dos Programas Ambientais do CT, ressalta que
conforme o Art. n° 164 do Código Penal e o Art. n° 32 da Lei Federal no 9,605/98 (Lei de Crimes
Ambientais), o abandono e maus-tratos de animais são crimes, com penas previstas de 15
(quinze) dias a 1 (um) ano de detenção, ou multa, sendo aumentada de 1 (um) terço a 1(um)
sexto, caso ocorra a morte do(s) animal(is).
Venha integrar o Programa de Monitoramento do Abandono de Animais no CT, colaborando
com denúncias, sugestões, e participando em uma das reuniões do Programa CT Verde.
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