PROJETO CASTRAÇÃO ANIMAL
A ONG-AJUDA (Aliança Juizforana pela Defesa dos Animais) em parceria com o
Governo de Minas e o Deputado Estadual Noraldino Junior, e dotada de UMEE (Unidades
Móveis de Esterilização e Educação) vem realizando campanhas de controle populacional dos
animais, no sentido de promover um equilíbrio entre a saúde pública e o bem estar animal,
respeitando os critérios técnicos, os preceitos éticos e os princípios da moralidade e da
eficiência.
Em parceria com a Prefeitura de Pedro Leopoldo, o Vereador Fred Piau e a ONG Irmão
Bicho, a ONG-AJUDA estará em Pedro Leopoldo para realização de um mutirão de castração
animal, com previsão de 150 castrações animais durante três dias.
Da Realização do Evento
 O evento será realizado nos dias 19, 20 e 21 de junho de 2018, no endereço: rua Nenem
Perdigão, 60, São José;
 O tutor deverá comparecer com no mínimo 20 minutos de antecedência do horário
marcado e está disponível no local até que o animal seja liberado para casa.
Inscrição
 Os tutores interessados deverão comparecer a sede da Vigilância em Saúde, situado a rua
Cel. Cândido Viana, 106, Centro, Pedro Leopoldo-MG, para realizar a inscrição, munidos
dos documentos necessários.
 As inscrições serão realizadas nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2018 de 13:00 às 16:00.
 Caso o número de animais cadastrados atinja o limite estabelecido, as inscrições poderão
ser encerradas antes do dia 13/06/2018.
 Telefone para contato para maiores informações: (31) 98814-6540.
Documentação:
 Comprovante de residência atualizado – máximo 30 dias (Cópia);
 CPF e RG (Cópia);
 O tutor deve solicitar a Declaração de Portador de Programas Sociais, nas sede do
Centro de Referência em Assistência Social / CRAS, nos endereços: CRAS – Centro-Sul
Rua Dr Neiva, 421, Centro / CRAS – Norte, Rua Pergentino Souza Santos, 320, Teotônio
Batista de Freitas.
 CRAS CENTRO SUL - 3662-3780
 CRAS NORTE - 3660-8234
Critérios:
 O animal domiciliados deve ser de tutores/família de beneficiários de Programas Sociais
cadastrados no CadÚnico;
 Até 02 (dois) animais por tutor/família;
 O número de animais cadastrados será de acordo com a programação diária proposta
pela ONG AJUDA.
 Idade animal mínima de 6 meses e máxima de 7 anos;
 Condição física animal aparentemente satisfatória, dessa forma o tutor deve saber prestar
informações a respeito das condições de saúde do seu animal para os veterinários

responsáveis pela castração;
Número de animais para procedimento cirúrgico de esterilização:
 Média de 50 animais por dia;
 A divisão do número de animais por dia obedecerá a ordem conforme TABELA DE
AGENDAMENTO abaixo, não podendo ocorrer substituição, frente aos critérios
estabelecidos pela ONG AJUDA.
 O agendamento deverá obedecer a seguinte ordem: 08:00 hs – todos os gatos (as); 08:30
– todas as cadelas; 13:00 hs todos os cães machos.
 Obs.: Dos contingencial de castrações, 30 serão animais em situação de rua,
acompanhados pela ONG do município de Pedro Leopoldo. A ONG será responsável pela
prestação dos cuidados pós-operatório dos mesmos. Justificando que ONG AJUDA castra
e entrega os animais no mesmo dia do procedimento, dessa forma os animais precisam
de tutores responsáveis.

Dia 19/06/18

TABELA DE AGENDAMENTO
Dia 20/06/18
Dia 21/06/18

12 Caninos machos
20 Caninos fêmeas
09 Felinos fêmea
08 Felinos machos

12 Caninos machos
19 Caninos fêmeas
12 Felinos fêmea
08 Felinos machos

11 Caninos machos
19 Caninos fêmeas
12 Felinos fêmea
08 Felinos machos

Materiais e/ou produtos que deverão ser providenciados pelos tutores:
 Colar Elizabetano para os animais machos.
 Caninos e felinos fêmeas já saem com roupa pós-cirúrgica.
 Para todos levar uma manta para aquecer o animal no pós-cirúrgico.
Preparação do animal (cuidados pré-cirúrgicos)
 Colocar o animal em jejum de 08 horas de alimento e água, antes do procedimento.
 Não serão substituídos por outro animal aqueles que não passarem na avaliação
veterinária por questões de saúde ou jejum e também aqueles que não comparecerem no
evento no dia agendado.

