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Por mês, canil atende 62 abandonos
Descaso com os 
animais aumenta a 
demanda não só do 
órgão, mas também 
de ONGs, abrigos e 
grupos voluntários 

O abandono crescente de animais lota abrigos, ONGs, canis e lares temporários
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Largados à própria sorte. 
Sem comida, em co-
leiras curtas. Alguns, 

vítimas de maus tratos, infes-
tados de parasitas ou doentes. 
Essas são as condições em que 
muitos animais são abandona-
dos. Descartados pelos donos 
como objetos. O Canil Mu-
nicipal de Santa Cruz do Sul 
chega a receber mensalmente, 
62 protocolos de recolhimen-
to de animais abandonados, 
entre cães, gatos e equinos, 
além de 12 denúncias de maus 
tratos, nesse mesmo período. 
Em Vera Cruz, a situação se 
repete. Entre segunda e quar-
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Amor que supera dificuldades

ta-feira desta semana, a Vigi-
lância Sanitária do Município 
já havia recolhido três animais. 
O Nosso Jornal conversou com 
protetores de abrigos, ONGs 
e órgãos desses Municípios, 
que relataram a triste realida-
de dos animais que chegam 
até seus cuidados através de 
pedidos de socorro.

Adultos ou idosos, geral-
mente machos, além dos de-
ficientes e com problemas de 
saúde, são os animais abando-
nados com maior frequência. 
“Quando são filhotes tudo é 
bonito, depois que crescem 
vêm as obrigações e dificul-
dades de convívio, aí as pes-
soas descartam para se livrar 
dessas obrigações”, revela 
a ONG Protetores, de Santa 
Cruz. No entanto, as chama-
das ninhadas indesejadas 
também se somam aos núme-
ros de abandonos. Segundo 
o coordenador da Vigilância 
Sanitária de Vera Cruz, André 
Sant’Anna - órgão que recolhe 
os animais em situação de ur-
gência no Município -, as mães 
são largadas prenhas ou com 
os filhotes recém-nascidos. 

Após o abandono, os pe-
didos de resgate chegam até 
as entidades, órgãos e grupos 
defensores da causa através 
de telefonemas, pelas redes 
sociais e até denúncias de 
maus tratos realizadas atra-
vés de BOs. Nesse processo, 
eles se deparam com as mais 
diversas circunstâncias de 
crueldade. Há os casos de “so-
bra da mudança”, em que os 
donos se mudam e deixam os 

animais para trás e até aqueles 
que, sabendo o endereço dos 
abrigos e das ONGs, largam os 
animais em suas portas.

DiFicuLDADEs
O abandono, além de ser 

um ato de crueldade, superlo-
ta os abrigos, ONGs, lares tem-
porários e o Canil Municipal. 
Segundo Tiago Marques, vete-
rinário do Canil Municipal de 
Santa Cruz, dos 74 protocolos 
e denúncias recebidos, uma 
média mensal de 61 animais 
são recolhidos. A prática tam-
bém demanda mais recursos 
dos protetores e voluntários 
- que sobrevivem em sua 
maioria através de doações da 
comunidade - com alimenta-
ção, vacinas, castração e remé-
dios. Segundo a presidente do 

A protetora voluntária 
do Grupo Amigo-Herói, de 
Santa Cruz, Denise Saraiva, 
afirma que recebe muitos 
pedidos de ajuda para os 
animais de famílias caren-
tes. “Essas pessoas querem 
cuidar do animal, mas infe-
lizmente não têm condições 
financeiras para arcar com 
alimentação, vacinas, castra-
ção e remédios, então a gente 

fornece isso para elas”, expli-
ca. Rita Morsch, do Grupo 
Cão Amigo, de Vera Cruz, 
conta que as pessoas estão 
percebendo que há abertura 
para pedir ajuda aos vo-
luntários. “Muitas vezes, as 
pessoas não sabem o remédio 
certo para comprar e como 
cuidar do animal, mas têm 
um coração muito bom e, por 
isso, pedem ajuda”, avalia.

Abrigo Amigos do Peito, de 
Santa Cruz, Carmen Theisen, 
o número de abandonos dobra 
entre os meses de dezembro a 
março, devido às viagens de 
férias. Apesar desse cenário, 
o número de adoções não tem 

acompanhado essa crescente 
de abandonos. A exemplo, 
Carmen revela que chega a 
receber cerca de 20 pedidos de 
resgate por semana, no entan-
to, em quatro meses, registrou 
apenas cinco adoções. 

Em Santa cruz, a ONG 
Amigos que lutam pelos 
Animais (AlmA) tem 
como propósito o trabalho 
preventivo ao abandono 
e aos maus tratos de 
animais. Os voluntários 
fazem visitas mensais 
aos bairros carentes do 
município, cadastram as 
famílias que precisam 
de ajuda, oferecem 
orientação, bem como 
assistência com remédios, 
vacinas e castração. 
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