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INTRODUÇÃO: Cada vez mais pessoas optam pela adoção de cães e
gatos abandonados, ao invés da compra de indivíduos de raças definidas
que. apesar do alto custo, não mostram qualquer vantagem em termos de
companhia ou gratificação do proprietário. METODOLOGIA: O minicurso
constará de cinco aulas de cerca de trinta minutos cada, com tempo
disponível para perguntas da platéia, sobre tópicos contemporâneos e
relevantes para quem possui, deseja possuir ou apenas gostaria de
colaborar na defesa de cães e gatos abandonados. As aulas serão
ministradas por membros do projeto ADAAC, todos com ampla
experiência no cuidado de cães e gatos abandonados. OBJETIVOS:
Orientar pessoas que gostam destes animais e que necessitam de
informações técnicas confiáveis sobre o seu cuidado, bem como informar
sobre normas e legislação de proteção e posse destes animais.
RESULTADOS: O desenvolvimento sustentável das metrópoles no século
21 terá de incluir outros animais além do Homo sapiens, que também
habitam a ''urbi''. Em uma sociedade ética e solidária o respeito aos
animais é uma obrigação. Os tópicos abordados visam, então, informar
sobre quais os procedimentos mais adequados para várias situações
freqüentes no contato e posse com estes animais. Parte 1: Adoção:
FIlhotes versus Adultos, qual a melhor opção? &#9472; nesta aula serão
discutidas as vantagens e dificuldades de adotar-se um filhote um animal
adultos. A opção varia conforme o interesse e a necessidade do futuro
proprietário Parte 2: Castração e cuidados com zoonoses: o que todo
proprietário precisa saber. &#9472; Será abordada a conveniência, para
animal e para seu dono, da castração e qual a época certa para este
procedimento. Também serão discutidas as principais zoonoses em
nosso meio e qual os melhores métodos de tratamento disponíveis com
os menores custos. Parte 3 Animais em Ambientes Públicos e Posse
Responsável &#9472; Os enfoques desta aula são as regras obrigatórias
de cuidados para quem pretende ter ou tem um animal sob sua
responsabilidade bem como a obrigação de cuidados éticos com animais
sem donos nos locais públicos, especialmente aqueles vinculados a
administração municipal, estadual ou federal. O que é e o que não é
permitido? Por exemplo: uma escola pode ter um animal de estimação? O
fato de ser proprietário de um animal permite que seu dono o torture?
Parte 4: Maus-tratos, abusos e crueldades: o que fazer? &#9472; esta
aula enfoca os direitos dos animais conforme a legislação, bem como
orienta quais os procedimentos a serem tomados frente a uma situação

abusiva. Identifica locais de denúncia e orienta com fazer denúncias de
modo mais eficiente. Parte 5: Como entender a mente de seu gato
&#9472; Ao contrario dos cães, para os quais já há um razoável
entendimento de sua cognição, a maior parte das pessoas não sabe, de
fato, como pensa um gato doméstico. Este desconhecimento leva a
vários problemas de manejo, com resultados traumáticos para ambos,
felino e dono. Nesta aula, serão discutidos alguns itens práticos do
manejo de cães, com ênfase para os que vivem em casas ou
apartamentos, de modo a aumentar o conforto do animal e na diminuição
dos problemas causados ao dono e ao lar.

