
Solange die Menschen denken, Tiere fühlen nichts, 
solange fühlen die Tiere, Menschen denken nicht.

Enquanto os ser humanos pensam  que os animais nao  
sentem, 

os animais sentem que os ser humanos nao Pensem.

As long as humans think that animals don’t feel, 
animals have to feel that humans don’t think.
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Projeto

No Campo
Abrindo um santuário para todos os animais domésticos e 

agrícolas transmissíveis e não transmissíveis. Emergência e 
tratamento geral e acomodações.

Na Cidade e Aglomeração
Os pontos de contacto para a população em caso de emergência e 

tratamento geral, aconselhamento e eventos de informação, 
hospedagem e alojamentos para animais e entrega e venda de 

alimentos para animais. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os pontos turísticos do Rio de Janeiro são o Pão de Açúcar com 38 
metros de altura, o Cristo Redentor no topo do Corcovado. Conhecido 
pelo Carnaval e as belas praias, em torno da cidade maravilhosa o Rio 
de Janeiro é o postal Turístico do Brasil. 

No entanto, por trás dessa beleza turística, o Rio trás a parte da 
pobreza carioca, pessoas de classe baixa que são amantes de animais 
de estimação.

Ao longo de anos o município do Rio de Janeiro, devido a Copa  do 
Mundo e as Olímpiadas  trabalhou com a captura de cães e gatos de 
forma sistemática e indiscriminada, e alguns foram até
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sacrificados desnecessariamente. A eliminação de cães e gatos era 
sustentada por um pensamento equivocado da sociedade e da própria 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Havia o entendimento sobre 
a importância do controle do aumento da população através da 
retirada de animais das ruas de forma continuada, além da 

necessidade de controlar determinadas doenças como a temida raiva 
canina. 
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Com o advento da Declaração Universal dos Direitos dos 
Animais, proclamada em Assembléia da UNESCO, em Bruxelas, no 
ano de 1978, e em função de estudos mais recentes realizados pela 
OMS em países onde o sacrifício de cães foi intenso chegando a 15% 
da população, concluiu-se que a ação fora totalmente ineficaz, pois a 
taxa de eliminação de animais era rapidamente superada pela taxa de 
reposição, dada a dinâmica populacional da espécie, ou seja, o alto 
potencial de reprodução e mobilidade dos animais. Ainda, segundo a 
OMS, não existem provas de que a eliminação de cães tenha gerado 
impactos significativos na densidade das populações caninas e 
mesmo na propagação da raiva. Os métodos aceitáveis para o controle 
da população canina são baseados em:

•
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a) Restrição de movimentos; 

b) Programas educativos para a guarda responsável; 

c) Controle do habitat; 

d) Regulação da reprodução. 
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Assim, fica evidente que, as medidas indicadas, tratadas de forma 
integrada, associadas ao controle dos criadouros e da comercialização 
de animais são importantes e podem produzir resultados efetivos. No 
entanto, quando se procura evidenciar que a castração massiva de 
animais sob a guarda dos seus responsáveis resolverá o problema 

definitivamente, deve-se considerar que apenas uma pequena parcela 
de animais íntegros, sem restrição dos seus movimentos ao seu local 

de permanência, bem como o abandono dos animais nas cidades, pode 
promover rapidamente o aumento da população nas ruas, pelo alto 

potencial de reprodução e mobilidade dos animais. 
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Com o crescimento das cidades e a necessidade concomitante da 
manutenção das áreas verdes, objetivando melhorar as condições de 

vida dos munícipios, outros grupos de animais passaram a ser 
observados sob a mesma ótica, sendo necessário, portanto, o 

estabelecimento de políticas públicas para a defesa e a proteção desses 
animais trazendo à tona fatos como os crimes de maus-tratos, 

abandono, comércio indiscriminado, situações diversas de risco à 
saúde e ao bem estar dos homens e dos animais. 
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A superpopulação de cães e gatos em centros urbanos do Rio de Janeiro 
ocasionam inúmeros problemas: transmissão de zoonoses, como raiva, 
leptospirose, leishmaniose, entre outras; agressões envolvendo pessoas 

ou outros animais; contaminação ambiental por dejetos e pêlos e 
dispersão de lixo; distúrbios de trânsito de veículos, determinantes de 
acidentes, atropelamentos; danos à propriedade pública ou particular. 

« Teto para os Animais »  Brasilien

«Teto para os animais» Brasilien



O controle destas populações representa um desafio constante para 
todas as sociedades, independentemente do grau de desenvolvimento 

sócio-econômico, devido ao grande laço afetivo que caracteriza a 
relação do homem com animais, sejam de raça ou não, filhotes ou 

adultos, machos ou fêmeas, soltos ou domiciliados. A necessidade de 
controlar animais de estimação sempre envolve dois atores sociais. Ao 

proprietário cabe exercer o direito de manter um animal sob sua 
guarda, desde que de maneira responsável, ou seja, zelando pela sua 

saúde, pelo controle reprodutivo, pela destinação de filhotes e 
mantendo-o domiciliado. Ao poder público destinam-se as ações de 

controle dos animais errantes, com vistas à proteção da saúde pública, 
porém, com posturas humanitárias em relação a eles. 
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Numa visão de complexidade, propor políticas de defesa e proteção aos 
animais é pensar o ambiente como um todo, portanto incorporando 
benefícios a todas as espécies que compartilham a existência nas 
cidades, criando assim entidades de proteção aos animais como as 
famosas ONGs. 

A SUÍPA uma organização privada existem cerca de 5.000 animais 
debaixo de um viaduto, tráfego pesado e rodeado de enormes edifícios 
industriais e residências. Uma organização com rumores de desvios 
de verbas e maus tratos aos animais que vivem e sobre sua proteção e 
em condições precárias. Cães como os Pit Buls, são separados e 
aprisionados em condições desumanas, esperando apenas pela morte.
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A visão antropocêntrica que tem norteado o processo 

civilizatório sujeitou os animais aos interesses das 
sociedades humanas. Uma nova visão se faz necessária até mesmo 
para assegurar a sobrevivência objetivando promover o atendimento do 
cidadão que possui animais no atendimento veterinário. 

Faz-se necessária a implantação de medidas de coibição a maus tratos 
através de ações educativas visando mudanças de valores e atitudes, 
de conscientização da população para uma convivência harmoniosa 
com os animais. Sem essas ações o que se constata no dia-a-dia são 
animais expostos a práticas cruéis como envenenamentos, 
atropelamentos, torturas, mutilações devido à falta de compreensão 
das pessoas de que os animais que se encontram abandonados são 
vítimas da insensibilidade humana e da falta de atenção dos órgãos 
públicos às suas necessárias condições de vida.

« Teto para os Animais »  Brasilien

«Teto para os animais» Brasilien



Com meu Projeto em abrir um grande espaço (sitio) para os cuidados 
desses animais domésticos e de rua, oferecendo tratamentos 
veterinários emergenciais e acomodação digna. 

Existem dezenas de Associações Privadas em Defesa dos Animais -
ONGs, voluntários que cuidam preocupam com o sofrimento do 
animal. Muitos deles não são cadastrados, são voluntários anônimos 
que gostam e cuidam dos cães e gatos que são abandonados pelos seus 
donos. Essas associações com paginas no FACEBOOK tentam desta 
forma buscar ajuda como doações, para esses animais abandonados.
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As organizações de proteção aos animais no Brasil 

atuam em sua maioria na informalidade. A opinião. Ao 
menos 200 grupos legalizados contam com diversas opções de 
captação financeira. E a avassaladora maioria que atua timidamente 
em diversas cidades que cuidam de cães e gatos abandonados e 
convivem com as dívidas e o descaso.

Nas redes sociais, o discurso é uníssono: a atuação das ONGs e a 
situação de abandono são ignoradas pelo poder público. O trabalho dos 
ativistas ganhou espaço na imprensa após o resgate de centenas de 
cães da raça beagle do Instituto Royal, na cidade de São Roque, 
interior de São Paulo. Diversos grupos se uniram para invadir o 
laboratório. Como consequência veio a comoção pública, fundamental 
para garantir a sobrevivência das associações, que precisam de doações 
e voluntários para manter as atividades.
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2. Objetivo Geral

•

1. Ajuda para todos os animais de rua e domésticos;

2. Atuar na preservação ambiental, em especial na defesa e proteção 
animal e no controle de populações para atingir o equilíbrio 
ambiental;

3. Ajudar a população carente que possui animais de estimação e não 
tem condições de trata-los dando, apoio e orientação, e ração e 
tratamento veterinário;

4. Abrigo para todos os animais, cães, gatos e cavalos.
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3. Objetivos específicos

a) Buscar o maior equilíbrio na população animal, diminuindo o 
índice 

de abandono e maus-tratos de modo a prevenir agravos à saúde 

pública e as agressões ao meio ambiente;

b) Desenvolver ações de Educação Ambiental sobre a fauna junto à 
socie-

dade, buscando-se criar consciência sobre a responsabilidade da 
guar-

da dos animais e a necessidade de conservação e respeito à fauna 

urbana

c) Instituir um sistema de identificação e cadastramento de animais 
no 

município;

d) Fomentar ações para a adoção responsável de animais abandonados 
na 
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O plano proposto compreende ações de curto, médio e de longo prazo, 
executadas de forma integrada por diferentes secretarias municipais, 
sob a coordenação de profissional devidamente capacitado convocar 
reuniões de trabalho, distribuir atribuições e cobrar resultados, 
articular reuniões e ações integradas com instituições de ensino e 
pesquisa, entidades de representação profissional, organizações não 
governamentais, organizações privadas e outras instituições públicas 
da esfera estadual e federal, em consonância com um cronograma 
elaborado em conjunto com os envolvidos com as referidas ações. 
Organização proposta tem por finalidade a concepção de uma Rede de 
Defesa e Proteção Animal da cidade do Rio de janeiro, abrangendo 
tanto os animais domésticos quanto os pertencentes à fauna silvestre 
e pecuária.
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Entende-se que a produção de material gráfico com a finalidade de 
promover ações estimuladas de proteção e defesa animal deve seguir 
orientações técnicas, tanto naquilo que diz respeito ao conteúdo 
relacionado às boas práticas de manutenção dos animais (cuidados 
profiláticos, recomendações clínico-veterinárias em geral, manejo e 
manutenção dos animais de companhia), bem como em relação ao 
processo de educação continuada da população sobre as suas 
responsabilidades na guarda dos seus animais, ao que se denomina 
Guarda Responsável. Desenvolver uma estrutura para atender e 
gerenciar as atividades de monitoramento, proteção e controle 
ambientais voltados aos Animais:
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As cidades devem ser entendidas como um “espaço de vida”. E 
nesse espaço vital convivem animais humanos e não humanos. 
A busca de uma convivência harmoniosa entre as diversas 
espécies deve ser a tônica de um pensamento moderno, devendo 
ser praticada pelos gestores públicos. Humanizar uma cidade e 
torná-la ecologicamente correta é estabelecer uma agenda 
ambiental que inclua, de fato, os animais que compartilham 
com os humanos o espaço urbano. Não se pode mais admitir 
práticas cruéis no trato com os animais e muito menos pensar 
em seu extermínio quando a situação foge do controle, visando 
somente benefícios ao ser humano.
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As soluções para todos os problemas que os envolvem devem 
sempre levar em conta a necessidade de sensibilizar e educar a 
sociedade para a convivência respeitosa com os demais seres. 
Uma nova consciência deve ser assumida: a de que TODOS os 
seres têm direito à vida, à liberdade e à expressão de 
comportamentos próprios de sua espécie. Portanto, devem ser 
tratados com dignidade.
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Desenvolvimento do Projeto!

1. Doações de coleta 

2. Abertura de uma associação de proteção dos animais (ONG)

3. Aprovação do centro de resgate

4. Compra de terra

5. Construção de infra-estrutura

6. Recrutamento de pessoal

7. Divulgação da Associação de Proteção Animal. (panfletos e folders)

8.  Buscando beneficio e tratamento veterinário para os animais.  

9. Localização para começar a tratar os animais abandonados

10. Início da Abertura do Centro (ONG) tratamento de animais 
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Autobiografia

Sou CHRISTIAN HIRT, COM FAIXA ETÁRIA DE 53 anos, depois de 
35 anos no setor privado, mais recentemente 11 anos como gerente de 
uma empresa de transportes, decidi dedicar a última parte da vida no 
bem-estar e proteção dos animais abandonados na Cidade do Rio de 
Janeiro (Brasil). 

Durante dois anos de acompanhamento ativo, observando e visitados 
abrigos de animais na cidade do Rio de Janeiro, tenho a nítida certeza 
que minha contribuição dentro da minha experiência e zelo pelos 
animais (cães e Gatos), possa vir ajudar em muito esses animais 
abandonados e fazer a maior diferença pelo carinho e presteza que 
sinto por eles, dando-lhes um lar, abrigo, comida e carinho. 
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Então, eu decidi depois da minha última visita ao Rio de Janeiro me 
envolver nessa grande obra que é cuidar dos animais abandonados. 
Nos anos 1992 á 1997, trabalhei como diretor administrativo em um 
zoológico particular no Rio de Janeiro. Minha experiência me fez 
observar e analisar melhor, como trabalhar bem na comunicação com 
as pessoas. 

Meu sonho é que os seres humanos tratem com respeito e compaixão 
todos os seres vivos com quem dividimos este planeta. Mas, enquanto 
isso não acontece, trabalharei para que todos os animais abandonados 
ou vítimas de maus tratos possam ter uma nova chance… Uma nova 
vida.
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Minhas Metas:

- Meu objetivo é dar aos animais de rua um abrigo e alimentação.

- Meu objetivo é dar aos animais abandonados e vitimas de maus 

tratos tratamento adequado.

- Capacitar e tratar com ajuda Veterinária os animais vitimas de 
maus tratos e abandonados com doenças e lesões. 

- Me comprometer com vacinas preventivas e esterilização.

- Educar o público e mostrar como eles podem melhorar o 

tratamento com animais de estimação.
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Mas sem a compreensão de todos, não vou 

conseguir fazer esse trabalho tão generoso e bondoso 

em defesa dos animais,garantindo assim a segurança e a proteção 
deles é por isso que meu pedido é que todos colaborem e ajudem: 

Para que eles tenham uma vida melhor , com respeito e um bom 
tratamento. Assim iremos fazer com que as pessoas se preocupem  

mais com o bem-estar deles, dando carinho e amor e proporcionando 
uma segurança hospitaleira e conforto. Apesar de nada pedirem os 

nossos animaizinhos, precisam de cuidados diários incluindo 
atenção e carinho, não podendo ser por demais humanizados e 

muitos menos tratados como objetos, afinal eles também possuem 
,sentimentos, inteligência e receptividades, não respondendo apenas 

a instintos. 

“Esteja receptivo para aprender amar como os animais” 
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