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ORÇAMENTO
R$ 32,52 milhões

Orçamento Total Planejado

R$ 31,25 milhões

Orçamento Gasto

88%
CRONOGRAMA

OBJETIVO RESUMIDO
Fornecer assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados devido ao desastre na região de

Cronograma original

Cronograma atual

Início

05/11/2015

05/11/2015

Término

19/08/2021

10/02/2022

Mariana e Barra Longa (MG), considerando as seguintes ações:
•

Resgate e cadastro dos animais atingidos;

•

Transferência dos animais para Centros de Atendimento Temporário de Animais (CATA),
implementados pela Fundação Renova;

•

Fornecimento de alimentação aos animais que permanecem nas propriedades de origem;

•

Assistência médica veterinária a todos os animais resgatados e atingidos;

•

Devolução dos animais aos seus proprietários;

•

Realização de eventos de adoção para animais que não forem retirados pelos seus proprietários;

•

Destinação dos animais não adotados para um santuário.

O programa vem sendo conduzido sem atrasos até o presente momento.
A etapa de ações emergenciais já foi finalizada, o processo de assistência aos animais está em andamento
e a restituição final dos animais somente será finalizada após a conclusão dos reassentamentos de Bento
Rodrigues e Paracatu de Baixo.
•
•
•

Processos de ações emergenciais - Finalizado em 30/12/2016
Processo de assistência aos animais - Previsto para 30/07/2021
Processo de reassentamento e restituição final de animais domésticos aos proprietários - Previsto para
30/04/2021

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA
O programa vem sendo conduzido sem atrasos.
A etapa de ações emergenciais já foi finalizada
e a assistência aos animais só
não foi concluída pois os donos
ainda não vivem em residências
definitivas, em construção
nos assentamentos de Bento
Reassentamento e
Rodrigues e Paracatu de
restituição final
Baixo, e ainda restam animais
sem tutores, disponíveis para
adoção.
Uma equipe com Médicos
Veterinários, Zootecnistas,
Assistentes Sociais e tratadores
está distribuída em duas fazendas: no Centros
de Acolhimento Temporário de Animais (CATA)
1, em Mariana/MG, onde estão abrigados os cães
e gatos, e no CATA 2, em Barra Longa/ MG, onde
estão os animais de produção (bois, cavalos,
mulas e porcos).
Até julho de 2020, 1037 animais foram
contemplados pelo programa, sendo que
boa parte já foi adotada ou restituída aos seus
proprietários, permanecendo 396 animais
sob guarda temporária da Fundação Renova.
Apesar de ocorrências pontuais, os animais

A assistência aos animais foi
estruturada em três fases:
Ações emergenciais

Programa de
Assistência aos
Animais
Assistência aos animais

pequenos seguem saudáveis, instalados em
recintos adequados e recebendo bons cuidados.
Os animais de produção também seguem
se reproduzindo e os proprietários atingidos
mantêm suas negociações comerciais, sempre
que necessárias.
Periodicamente, são realizadas campanhas de
avaliação e monitoramento das condições de
nutrição, saúde, conforto e comportamento,
apoiadas na aplicação do Protocolo de Perícia
em Bem- Estar Animal (PPBEA) até a última
avaliação (Fev/2020), os índices para todas elas
estavam acima de 90%.

ANIMAIS SOB GUARDA TEMPORÁRIA DO PROGRAMA
BOVINOS

EQUINOS

237

71

SUÍNOS

MUARES

19

03

CÃES

51

GATOS

02

CUMPRIMENTO DAS FASES:
Ações
Emergenciais

100%

Assistência aos
Animais

87%

Reassentamento e
Restituição Final

0%

GLOBAL

62%

O programa será estendido devido ao atraso na entrega dos reassentamentos, para que
nenhuma atividade de assistência aos animais seja descontinuada.
Os atingidos têm o direito de visitar seus animais semanalmente, porém o vínculo afetivo
entre animais e proprietários, especialmente para os cães, é perdido de forma significativa
neste processo de guarda temporária e o reestabelecimento dessa relação de cuidado e
pertencimento torna a restituição final um desafio depois de tanto tempo separados.
Atenção especial também deve ser dada para as moradias onde os atingidos serão
reassentados, de forma que estas possam abrigar adequadamente todos os animais que lhes
pertencem.
Em maio de 2020, a Fundação Renova divulgou uma cartilha sobre a guarda responsável de
animais domésticos, trazendo informações importantes sobre a responsabilidade na criação e
no bem-estar dos animais. Como alguns animais foram abandonados pelos donos, a Fundação
Renova finalizou, também, o material gráfico (banner) para campanhas de adoção dos animais
domésticos, com foto e apresentação de cada um dos animais disponíveis para adoção.
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