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Resumo: 
A expansão dos centros urbanos é um dos fatores que contribui com o aumento do número de animais de
rua. O crescente número de animais abandonados acarreta diversos problemas, tais como: atropelamentos,
maus tratos e disseminação de doenças, sendo que muitas delas podem ser transmitidas às pessoas,
representando danos a saúde humana. A falta de consciência sobre a Posse Responsável nos municípios
dificulta a diminuição de cães e gatos abandonados. Quando não há essa consciência, observa-se aumento
do número de animais em situação de rua, uma vez que não ocorrem castrações/esterilizações. Diante do
exposto, o objetivo do presente projeto é promover a conscientização da comunidade de Osório/RS sobre a
Posse Responsável de cães e gatos, auxiliar o Canil Municipal de Osório e ONG(’s) (Organizações Não
Governamentais) da região na doação dos seus animais, bem como arrecadação de recursos materiais
(jornais, ração, medicamentos, cobertores...) para melhorar a qualidade de vida dos animais e atividades
de recreação com os habitantes do Canil. Na primeira etapa do projeto, realizou-se levantamento de dados
sobre a situação dos animais de rua em Osório. Também, foram feitas reuniões com os responsáveis pela
administração do Canil Municipal da cidade e da ONG local que trata desse assunto. Nas próximas fases,
haverá promoção de palestras em escolas de nível fundamental, médio e/ou superior, bem como palestras
abertas para a comunidade e atividades recreativas para crianças que estão na pré-escola, que promovam a
consciência da Posse Responsável. Essas palestras serão realizadas junto com voluntários recrutados na
escola (estudantes de Ensino Médio Integrado ao Técnico). Constatou-se que há poucas entidades tratando
deste problema e, consequentemente, os esforços realizados não são suficientes. Dessa forma, a realização
deste trabalho é de suma importância para buscar a diminuição do abandono e maus-tratos e aumento do
número de doações e castrações/esterilizações na cidade, resultando na Posse Responsável.
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