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A ASSOCIAÇÃO SEMPRE A SEU LADO nasceu de andanças de protetoras dos animais,
que se sensibilizaram com a situação em que se encontravam inúmeros deles em Araras.
O grupo descobriu um novo olhar nas questões relacionadas ao meio ambiente,
zoonoses e da proteção animal: Zelar pelo bem-estar, saúde e qualidade de vida dos amigos
de quatro patas, principalmente daqueles que são muito amados por pessoas desprovidas de
recursos financeiros, resolvendo, por isso, dar uma abordagem ampla, buscando alternativas
concretas para a solução desses entraves. Com esta postura, visa, também promover a
qualidade de vida do tutor dos pets, possibilitando-lhe maior contato e afeto aos seus animais
de estimação.
Dentre inúmeros casos, a primeira escolha foi direcionada a uma senhora que reside
na zona norte da cidade de Araras e tem 39 cães e 23 gatos. São dezenas sob sua guarda,
mesmo assim não deixa esmorecer a paixão e dedicação por “aqueles” que não falam nosso
idioma, mas demonstram gratidão com sua presença e carinho SEMPRE A SEU LADO.
Através de jantares, vendas de rifas e doações o grupo totalmente engajado na
tentativa de proporcionar aos peludos um abrigo, conseguiu construir um canil de 50 m 2 com
cobertura, iluminação e principalmente instalações de saneamento para acolher os pets,
todos abandonados e que essa senhora tem não só como causa de proteção, mas como parte
de sua vida.
Dessa forma nossa primeira empreitada foi concretizada com sucesso e denominado
CANIL DA ESPERANÇA.
Conseguimos ainda vacinar todos os animais com a V10 (contra cinomose, parvovirose,
leptospirose canina, entre outras), vermifugar, castrar e na medida do possível, auxiliamos
com ração e médico veterinário.

Canil da Esperança atualmente
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Desde então não paramos mais. A situação caótica em relação à proteção animal que
nos deparamos nos levou a buscar diversas alternativas tanto a nível de controle de
natalidade, bem como buscar recursos para minimizar a saúde precária de vários animais
abandonados e/ou retirados de maus tratos.
O que mais almejamos são mais pessoas nesta luta que é árdua, mas não impossível.
Quanto mais defendermos os animais, mais os direitos deles irão incutir nas mentes humanas.
Para tanto, precisamos cada vez mais de parceiros para realizar nossas ações.
No início de nossos trabalhos, em virtude da grande quantidade de ninhadas, por falta
de esterilização dos animais, eram realizadas semanalmente feirinhas de doação de filhotes e
animais adultos resgatados por nossa OSCIP, o que nos levou a buscar recursos para
esterilização desses animais, gerando nosso Projeto de Castração e Microchipagem o qual
abordaremos mais tarde.
Nos dias de feirinha também aproveitávamos para realizar arrecadação de ração e
produtos veterinários afins que são utilizados para manutenção de nossos pets e distribuídos
para famílias de baixa renda como forma de contribuição à manutenção da boa saúde e
higiene local para os animais.
Abaixo algumas fotos de nossas feirinhas de animais e seus adotantes:

Todos
os
animais
doados
são
fotografados com seu novo tutor para
futura análise da inter-relação entre
adotante e seu pet.

No momento da adoção, é
preenchida
uma
ficha
de
cadastramento e o adotante é
instruído sobre a importância das
vacinas e castração de seu novo
pet.
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Abaixo seguem registradas as principais ações da OSCIP Sempre a Seu Lado desde sua
criação até o mês de março de 2017, quando completamos 3 anos de atuação na cidade de
Araras. Descreveremos ações relacionadas ao trabalho de nossos protetores, e os nossos
esforços junto ao Poder Público apresentando projetos em benefício da causa animal. E
também eventos para arrecadação de verbas para a continuidade de nossos objetivos.

2014
•

Em maio de 2014 foi realizado o 1º Encontro de Protetores dos Animais de

Araras e em 2 de setembro de 2014, foi eleita a nova Diretoria e aprovação de nosso estatuto
(Anexo 1). Nesse momento, a Associação Sempre a Seu Lado passou a ser denominada ONG.

1º ENCONTRO DE PROTETORES DOS
ANIMAIS DE ARARAS
Data: 05/ Maio/2014, segunda feira
Local: ACIA - Araras/SP
Hora: 19hs
Fone: 19 - 99161.4161 (claro) 9703.7050 ( vivo)
Para que os animais tenham uma chance é preciso
fortalecer a causa e trocar experiências.. FAÇA PARTE
DESSA IDEIA, vamos dar as mãos e juntos seremos
fortes o suficiente para ajudar os animais.

Convocação para o 1º
Encontro de Protetores de
Animais de Araras

•

Posse da nova Diretoria

Dia da Vacina: Em outubro de 2014, foram vacinados com V-10,

aproximadamente 20 cães abandonados na zona rural e que são cuidados por uma família que
reside no local e pelo segundo ano consecutivo, foram vacinados com a V-8, os 40 cães do
Canil da Esperança. Nesse mesmo período, receberam a vacina V-8 cerca de 10 animais que
vivem na periferia da cidade.

Cenas do dia de vacina
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•

Ainda em outubro, no dia 30, no plenário da Câmara Municipal de Araras, foi

realizado o 1º Wokshop sobre “A conduta do cidadão ararense diante dos maus tratos de
animais”. O evento foi presidido pela Presidente da OSCIP Rose Mary Coser e realizado com o
auxílio da Vereadora Anete Monteiro Casagrande.

Imagens do 1º workshop “A conduta do cidadão ararense diante de maus tratos de animais”

• No mês de novembro foi realizada mais uma reunião com a Comissão relevante
da Saúde e a OSCIP Sempre a Seu Lado. Nossa Presidente Rose Mary Coser, relatou problemas
de superpopulação, vários casos de abandono e maus tratos em Araras e sugestões para
solução desses problemas.
• Eventos realizados em 2014 com a intenção de levantar fundos para
manutenção e tratamentos veterinários de nossos pets, bem como, animais assistidos pela
OSCIP Sempre a Seu Lado. A renda de cada evento consta em nossos relatórios mensais de
Contabilidade (Anexo 2).

Mês
Setembro
Novembro

Eventos 2014
Nhoque da Sorte no restaurante Lagoa Serena
Festival de Pizzas – Restaurante Morro do Ronque

2015
• Em janeiro de 2015, foi feita uma visita ao gabinete do Deputado Federal
Ricardo Trípoli, na cidade de São Paulo, para discussão sobre o tema “proteção animal”.
Nossas protetoras aproveitaram a oportunidade para conhecer o Hospital Veterinário Público,
unidade Zona Leste, bem como as futuras instalações do mesmo em novo endereço com
maior espaço para atendimento de maior número de pacientes.
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Imagens de nossas protetoras no
Gabinete do Deputado Federal
Ricardo Trípoli e fachada do Hospital
Veterinário Público – Unidade Zona
Leste.

• Em fevereiro foi realizada uma reunião com a Vereadora Anete Monteiro
Casagrande, protetores da OSCIP Sempre a Seu Lado, a Secretária Municipal da Saúde Sra.
Vandersi Pavan Bressan e o Diretor do Centro de Controle de Zoonoses Dr. Anderson Dellai
Mathiensem para tratar da política local de proteção animal e outras iniciativas para contribuir
com a causa, além da criação de uma comissão representativa da sociedade civil para
acompanhar e colaborar com os trabalhos do Canil Municipal. Foi firmado um acordo entre a
Secretária e o grupo de proteção animal para que sejam realizadas, ao menos uma vez por
semana, feirinhas de doação de animais alocados no CCZ, além da autorização de livre acesso
ao Canil Municipal. Outro ponto combinado na reunião foi a volta do atendimento no horário
de almoço, deixando o CCZ aberto também das 11:00h às 13:00h.
• Em março, a EMHABA (Empresa Municipal de Habitação de Araras), através de
seu Presidente Sr. Jackson de Jesus, promoveu um ciclo de palestras de conscientização
abrangendo vários temas importantes junto às futuras famílias do conjunto habitacional
“Minha casa, minha vida”. Nossa Presidente Rose Coser foi convidada para palestrar sobre
posse responsável de animais.

Imagens da noite de palestras

Conjunto Habitacional “Minha casa
minha vida”

• No mês de maio, representantes da OSCIP Sempre a Seu Lado reuniram-se
novamente com a Vereadora Anete Casagrande e seu assessor Bruno Rosa, com a intenção
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de cobrar mais uma vez do poder público, ações efetivas para com a proteção e o bem-estar
animal em Araras, enfatizando a importância de campanhas de castrações, essencial para
evitar o abandono de animais nas ruas e consequentemente colaborar com a saúde pública
do Município.
• Ainda em maio, com o auxílio das redes sociais, intensificamos as campanhas
de doação, o que tem nos auxiliado muito a encontrar famílias responsáveis para adotar os
filhotes de ninhadas abandonadas. Esta prática é mantida até hoje tem sido um canal muito
eficiente de divulgação das diversas ações da OSCIP.

Alguns exemplos de doação de filhotes através da internet

• No dia 25 de maio foi apresentado à Secretaria da Saúde o projeto “Posse
Responsável: Minha casa minha vida CDHU”. O projeto visa um programa de esterilização e
microchipagem de animais sob a responsabilidade das famílias beneficiadas pelas casas
populares. Em função das casas não terem muros, fica difícil conter os animais, causando uma
superpopulação dos mesmos e transmissão de zoonoses. Segundo pesquisas realizadas pela
Associação Sempre a Seu Lado, são 2.034 moradias, sendo que 700 famílias têm 1 ou mais
animais e apenas 10% dos mesmos são castrados.

São grandes conjuntos habitacionais, cujas casas não têm muros divisórios.

• No dia 11 de junho foi homolgado o Projeto apresentado à Promotoria pela
Presidente da OSCIP Sempre a Seu Lado Rose Mary Coser que visa a esterilização,
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cadastramento e identificação de animais em situação de abandono ou que recebem o
chamado cuidado comunitário, e da população com posição sócio econômica carente.
• No dia 23 de junho, nossa Presidente Rose Mary Coser, se reuniu com o
Secretário Eduardo de Moraes, para definir questões como: presença de um profissional
envolvido com a defesa animal, no Canil Municipal; proposta de parceria com a unidade móvel
de atendimento veterinário (castramóvel) para controle populacional e identificação de
animais com fácil acesso a famílias carentes; direcionamento das próximas cotas de castração
para os moradores do projeto Minha Casa Minha Vida.
• No dia 27 de junho foi realizado um mutirão para cadastrar cães e gatos para
castração. O Centro de Controle de Zoonoses, vinculado à Secretaria Municipal da Saúde, em
parceria com a Associação Sempre a Seu Lado, cadastrou 259 famílias, totalizando cerca de
520 animais cuja programação prevê que sejam castrados nos próximos quatro meses.

Divulgação da Prefeitura de Araras
sobre mutirão de castração.

Dia de inscrição na EMEF Profª
Adalgisa P.B. Franzini - zona leste de
Araras

• No mês de agosto nos deparamos com uma situação bastante comum em
nosso Município. Moradores de rua e seus animais tem chamado a atenção da Prefeitura de
Araras, no sentido de providenciar uma moradia (albergue) para essas famílias. Porém, num
primeiro momento era a intenção da Prefeitura enviar esses animais para o Centro de
Controle de Zoonoses. Nesse sentido, a OSCIP Sempre a Seu Lado se opôs a tal decisão, visto
que por lei não é função deste órgão receber animais que tem proprietários e estão saudáveis,
ignorando o bem-estar do animal.
Citamos especialmente o caso do Sr. Raimundo, morador da Praça do Jardim Cândida que
possui dois cães monitorados por nós e que estão castrados e vacinados. Foram vários debates
junto aos representantes do Poder Público não só sobre colocar em risco a saúde desses
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animais, como separar o Sr. Raimundo de seus animais de estimação. Esse caso foi
acompanhado de perto por nossa Presidente Rose Mary Coser e depois de algum tempo
ficamos felizes em saber que o Sr. Raimundo foi enviado a um albergue “juntamente” com
seus animais e que o mesmo está muito feliz em poder contar com a presença deles em sua
nova moradia. Foi uma vitória significativa também no sentido de conscientizar a importância
dos laços entre os animais e seus tutores, independentemente de sua condição social.

Praça onde Sr. Raimundo morava
com seus animais.

•

Nova moradia do Sr.
Raimundo com sua cadela
“Neguinha”,

No dia 29 de setembro, a OSCIP Sempre a Seu Lado foi convidada para

apresentar, no salão social da Maçonaria, as ações que temos realizado em relação à proteção
animal, com a intenção de despertar o interesse na participação de novos voluntários.
Representada pela nossa Presidente Rose Mary Coser, foram exibidos vários vídeos de nossos
trabalhos tais como: momentos de resgates, trabalhos desenvolvidos com os animais para sua
recuperação envolvendo fisioterapia, acupuntura, etc.

Convite veiculado nas redes sociais

• O mês de outubro foi marcado por várias entrevistas concedidas pela nossa
Presidente Rose Mary Coser, nos meios de comunicação tais como rádios e TV locais, no
Relatório de Atividades Pág. 9 de 78

10

sentido de conscientizar a população sobre procedimentos a serem adotados em várias
situações, tais como: denúncia de maus tratos, importância da vacinação, acompanhamento
veterinário, cuidados com os animais, mantê-los dentro da residência, colocar identificação,
caso o animal fuja, etc.
• Em novembro foi realizada a primeira “Cãominhada” em nossa cidade. Parceria
formada pela Prefeitura de Araras e os grupos de proteção animal, o evento foi um sucesso!
A participação da Associação Sempre a Seu Lado participou levando ao passeio quinze cães do
Canil Municipal, sendo que 4 deles foram adotados no dia do evento. A entrada foi
estabelecida em um quilo de ração, distribuídos entre os grupos de proteção animal.

Cenas do passeio
Show de adestramento

Voluntárias na distribuição de
ração

Eventos realizados neste período com a intenção de levantar fundos para manutenção
e tratamentos veterinários de nossos pets, bem como animais assistidos pela OSCIP Sempre a
Seu Lado. A renda de cada evento consta em nossos relatórios mensais de Contabilidade
(Anexo 2).
Mês / Ano
Janeiro
Fevereiro
Abril
Julho
Setembro
Novembro

Eventos 2015 realizados para custear as ações da OSCIP
Festa do pastel realizada em parceria com a Câmara Jovem de Araras
Início do Bazar Sempre a Seu Lado com produtos doados pela
comunidade
Noite do Boteko realizado na Associação Atlética Ararense
Festa Julina “Arraiá Sempre a Seu Lado” realizado no Clube Ararense
Max Games: Jogo de perguntas e respostas, realizado no Taverna Pub
✓ Noite de Massas realizado no salão social da Maçonaria
✓ Participação da OSCIP com barraca de água e refrigerante no evento
“Cãominhada”.
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2016
• No dia 14 de abril, a Associação Sempre a Seu lado encaminhou proposta de
Projeto de Lei Municipal para a Comissão de Legislação Participativa da Câmara Municipal de
Araras que “Dispõe sobre a proibição de uso de veículos de tração animal e exploração animal
para tal fim na zona urbana do Município de Araras.” (Anexo 3)
• Entre algumas situações de maus tratos, podemos citar:
✓ Peso excessivo carregado pelos animais expondo-os a acidentes.
✓ Longas jornadas de trabalho sem alimento adequado, nem mesmo água para
beber.
✓ Animais utilizados sem ferradura ou material inadequado.
✓ São inúmeros os casos de animais de carga que morrem em vias públicas em
função de trabalhos extenuantes ou por maus tratos de seus donos, que
costumam aluga-los para terceiros, obrigando o animal a trabalhar
praticamente 24 horas por dia.
A proposta foi assinada por 233 eleitores ararenses e espera que o mesmo, após
analisado, seja aprovado pelos Vereadores.
A matéria sobre o Projeto de Lei foi publicada no Jornal Opinião do dia 15 de abril de
2016, cujo exemplar encontra-se em nossos arquivos (anexo 4).
• No Mês de maio, a Presidente da Associação Sempre a Seu Lado marcou
presença na Câmara dos Vereadores para cobrar do poder público providências em relação à
proteção animal, tais como:
- Retorno dos protocolos encaminhados no mês de janeiro e fevereiro:
✓ Os protocolos das certidões que a ASASL fez sob os números 4, 6, 7, 8, 10, 11 e
12 estão parados no Departamento da Procuradoria, desde o dia 3 de março
de 2016.
✓ O protocolo da declaração de utilidade pública, número 959, está parado no
mesmo Departamento da Procuradoria desde o dia 1 de abril de 2016.
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- Retorno do Projeto de Lei que determina a PROIBIÇÃO DE USO DE VEÍCULOS DE
TRAÇÃO E EXPLORAÇÃO ANIMAL NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ARARAS com 1.690
apoiadores, que se encontra parado na mesa do vereador.
- Retorno sobre como ficarão as medidas imediatas em relação ao canil municipal:
falta de medicamentos, principalmente anestésicos que, naquele momento, estavam sendo
doados por essa Associação; ração; veterinário (a Dra. Natália entraria em férias dia 30
daquele mês, e o controle de natalidade interno e as 2.400 castrações que já foram liberadas
cessariam). Ainda nada havia sido feito pela administração e apenas dois veterinários estavam
cadastrados para realizar as castrações. Não existia um empenho do administrador em agilizar
os processos e estimular o cadastramento de novos veterinários e até empresas que poderiam
investir na implementação de castramóvel, conforme já sugerido várias vezes pela associação.
- Para finalizar, a presidente inquiriu a mesa para saber quem dos vereadores iria
auxiliar efetivamente as associações e grupos de proteção animal, diante do descaso desta
gestão pública e após as mudanças com as eleições.
• Discurso na íntegra (Anexo 5).

Cena do dia do debate

Convite à população através de nossas redes sociais

Matéria exibida no periódico da Câmara
Municipal de Araras do dia 31/05/2016
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• No dia 23 de junho a Associação Sempre a Seu Lado esteve presente na Câmara
Municipal dos Vereadores, em audiência pública sobre o Projeto de Lei “PROIBIÇÃO DE USO
DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO E EXPLORAÇÃO ANIMAL NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE
ARARAS”. A iniciativa da audiência pública foi do vereador Marcelo de Oliveira, presidente da
Comissão. Na audiência, nossa OSCIP conseguiu o apoio dos cavaleiros da cidade, no sentido
de combater maus tratos em cavalos. Será criada uma comissão entre as partes em que serão
acrescentados mais artigos a esse Projeto de Lei. E assim, a Associação conquistou mais
adeptos à nossa causa, cujos novos protetores estenderão os benefícios do projeto de lei para
os animais de carga utilizados também na zona rural de nossa cidade.

Junho/2016 - Morte por maus tratos de um
cavalo, na zona urbana de Araras
corroborando com nosso Projeto de Lei
Convite à população para a noite de
audiência

Matéria exibida no periódico da Câmara
Municipal de Araras do dia 17/06/2016

• No mês de julho, foi protocolada junto à Promotoria de Justiça de Araras, sob
o nº 316, ação judicial contra o Centro de Controle de Zoonoses, em função de várias
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irregularidades apuradas por essa Associação, cobrando judicialmente medidas com relação
à proteção animal, cujos temas foram motivo de várias reuniões com o poder público, sem
que qualquer providência fosse tomada. (Processo na íntegra, anexo 6).
• No dia 26 de julho, a Associação Sempre a Seu Lado foi declarada de UTILIDADE
PÚBLICA, conforme Decreto nº 6.219, que nos confere reconhecimento por serviços
relevantes prestados, de maneira desinteressada, à sociedade, além de algumas vantagens
como:
✓ Receber doações dedutíveis como despesa operacional para apuração da base
de cálculo do imposto de renda e da CSLL de pessoas jurídicas tributadas pelo
lucro real, independentemente de aprovação de qualquer projeto, ou seja, só
pela detenção do título.
✓ Realizar sorteios mediante autorização da Receita Federal do Brasil.
✓ Receber bens apreendidos pela Receita Federal do Brasil para a realização de
bazares entre outros.

Conquista do título de UTILIDADE PÚBLICA divulgada
através de nossas redes sociais.

• No dia 31 de junho, tivemos a 2ª edição do evento “Cãominhada”. Com o apoio
da Prefeitura de Araras, Associação Sempre a Seu Lado e Clínica Veterinária Animal Planet, o
vento contou com 2.500 participantes, 600 animais inscritos, 19 empresas patrocinadoras e
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cerca de 1,5 toneladas de ração arrecadadas que foram distribuídas aos grupos de proteção
animal da cidade.
Para nossa felicidade, o evento contou com a participação de 20 cães do Canil
Municipal, sendo que 14 deles foram doados e hoje desfrutam de um novo lar.
Os animais restantes encontram-se sob a responsabilidade da Clínica Veterinária
Animal Planet e da Associação Sempre a Seu Lado aguardando adoção.

Ensaio fotográfico dos cães do canil municipal
largamente divulgado em nossas redes sociais

Cenas da “Cãominhada” julho/ 2016

• No mês de agosto a OSCIP Sempre a Seu Lado participou do evento “Festa do
Peão de Araras”. Nossa presença teve como objetivo fiscalizar os animais participantes do
evento, zelando pelo seu bem-estar antes, durante e após as provas. Pudemos constatar que
durante as provas os animais são assistidos por uma equipe de veterinários bem como a
presença de seus proprietários.
Porém, verificamos também algumas irregularidades consideradas situações de maus
tratos, tais como:
✓ Som excessivamente alto e muito próximo dos animais;
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✓ Baias muito apertadas, com até 3 animais, sendo que os mesmos não
conseguem sequer se movimentar.
Tais irregularidades serão levadas à comissão organizadora do evento, para serem
corrigidas futuramente.

Espaço muito apertado
para os animais

Foto do polêmico SEDEM
utilizado nas provas

• Também no mês de agosto a OSCIP Sempre a Seu Lado desfrutou da companhia
de uma equipe de jovens alunos de robótica da Escola SESI de Araras. Denominada “Los
Atômicos”, têm o propósito de desenvolver um projeto para deficientes visuais em montagem
de cavalos nas seções de equoterapia. Os jovens também participaram de alguns de nossos
trabalhos voluntários como forma de interação aos objetivos da ONG.

Alguns integrantes da equipe de Los Atômicos em
arrecadação de ração na porta de um supermercado com
uma das clientes no momento da doação.

Alunos de Los Atômicos
participando de nossa feirinha de
doação de animais.

• No dia 24 de setembro, realizamos um bate papo sobre as necessidades da proteção
animal em Araras e deveres do Poder Público. Estiveram presentes protetores, membros da
OSCIP, munícipes e candidatos ao cargo de vereador.
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• No final de 2016 alcançamos uma meta há muito almejada. Após muitas solicitações
junto à prefeitura a respeito do bem-estar animal na cidade, o TAC – Termo de Ajustamento
de Conduta, foi assinado pelo então prefeito, Nelson Dimas Brambilla. O documento,
apresentado pelo Promotor de Justiça, em nome da Associação Sempre ao Seu lado, firmam
compromisso para:
✓ Estabelecer política de bem-estar animal e de zoonoses na Municipalidade;
✓ Adequação do Centro de Recolhimento e Tratamento de Animais no Município;
✓ Estabelecer racionalização das atividades das ONGs e da Administração Pública;
✓ Constituir Conselho Municipal do Bem-Estar Animal e fundos para aporte de
recursos financeiros
✓ Deflagrar lei específica que trate do Bem-Estar Animal.
Este foi um passo primordial para que o bem-estar animal seja realmente garantido
na cidade e para que a Associação possa vislumbrar a solução dos problemas de maus-tratos,
abandonos, neglicências, etc, de forma que essas situações diminuam gradualmente e, em
médio prazo, sejam extintas no município.
Mês
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Decorrer do ano

Eventos 2016 realizados para custear as ações da OSCIP
Sorteio de cestas de café da manhã e produtos cosméticos
Noite de lanches gourmet no Taverna Pub
Noite de Massas realizado no salão social da Maçonaria
Venda de pastéis
✓ Chá bingo beneficente no Clube Ararense
✓ Barraca “pesca-peixe” na festa junina do SESI
Bingo beneficente na Pizzaria Di Orlando
• Chá bingo beneficente na Pizzaria Di Orlando
• Venda de adesivos nos principais semáforos da cidade
• Venda de doces e souvenirs nas feirinhas de doação
• Noite de rodízio de pizzas na Pizzaria Di Orlando
• Chá Bingo Beneficente no Taverna Pub- Clube Ararense
• Venda de pastéis
• Show com o humorista Pedro Bismark, conhecido como “Nerso da
Capitinga”. Apoio da Clínica Animal Planet, realizado no Salão Social
do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora- INSA
• Lançamento da venda de rifa de um Fiat Moby Easy On 0 Km
• Brechó Sempre a Seu Lado (bazar com roupas, utensílios,
eletroeletrônicos, etc)
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Em 2016, realizamos a média de uma feira de adoção por mês, contando com o auxílio de
vários estabelecimentos parceiros da causa animal: Taverna Pub/ Clube Ararense, Parque
Ecológico (Prefeitura Municipal de Araras), Animal Planet, African Pet e Pet Shop Vet Care.
Foram realizadas também, diversos momentos de arrecadação de ração, produtos
de limpeza, areia higiênica nos supermercados da cidade, Walmart, Tiradentes e Tonin.

2017
• No dia 18 de Fevereiro, em parceria com a Clínica Veterinária Animal Planet e
a Coliseu Joalheiros, realizamos feira de adoção de animais no Concurso Cultural “Meu Pet
Vale Ouro”. O evento contou com sessão de fotos de diversos animais de estimação, para
participação em seleção através de voto popular (curtidas no facebook) do pet mais bonito,
com direito a vários prêmios para o vencedor.

c

• Em março, contamos com o trabalho artístico voluntário de Marilda Coser e Ary
que “repaginaram” a fachada da Associação, imprimindo identidade e personalidade à nossa
sede.
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•

No dia 17 de março, as protetoras Rose Mary Coser e Flávia Daróz participam

de reunião com o prefeito de araras, Pedrinho Eliseu sobre o TAC (Termo De Ajustamento de
Conduta). A pauta da reunião foi sobre as medidas que estão sendo e serão tomadas para o
cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público, Município e
Associação Sempre a Seu Lado.
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• No mês anterior, com o auxílio da vereadora Anete Casagrande enviamos ofício
ao Secretário Municipal de Saúde para cobrar as castrações públicas de Araras. A primeira
resposta ao ofício não tinha as informações pedidas, então foi mandado um segundo para
mais esclarecimentos. O envio do ofício foi necessário, pois as castrações da prefeitura feitas
nesse ano já eram para terem sido realizadas em 2016. Os procedimentos ainda são
insuficientes para atender a demanda da cidade. Diante desta problemática A OSCIP SEMPRE
A SEU LADO e participou de reuniões com o prefeito Pedrinho Eliseu e pessoas relacionadas
ao assunto para conseguir um resultado satisfatório e acabar com a situação de crias
indesejadas, que resultam em abandono e maus tratos.

Relatório de Atividades Pág. 20 de 78

21

• Os voluntários da Associação estiveram presentes e apoiando o Projeto de Lei
que regulamenta o uso de Fogos de Artifício em nossa cidade. O projeto, iniciativa do vereador
José Roberto Apolari, com apoio do prefeito Pedrinho Eliseu, foi aprovado por unanimidade.
Em meio a tantas dificuldades essa foi uma vitória para a causa animal.

• O mês trouxe ainda mais notícias tristes e preocupantes referentes ao
cemitério da cidade, onde residem inúmeros animais que são tratados diariamente por
protetores da Associação e outros protetores independentes. Seis desses animais foram
mortos com pancadas e uso de instrumentos pontiagudos. Na ocasião, o fato foi divulgado em
diversas mídias, porém não houve providências do poder público, nem da administração do
cemitério, visando coibir outras ações similares.
• Em maio divulgamos nas nossas mídias o trabalho que realizamos com cães
comunitários que residem em diversos bairros da nossa cidade e são protegidos por lei.
Compartilhamos também uma ideia que já é realizada em diversos municípios do nosso país,
que é o “CÃODOMÍNIO”. Neste momento, o objetivo foi apenas lançar a ideia, para quem sabe
no futuro, possamos dar um lar digno a todos os cães abandonados à própria sorte nas ruas
de Araras.
• Ainda em maio, a presidente da OSCIP Rose Mary Coser, juntamente com
representantes de outras associações de proteção animal, participou de reunião com o
Prefeito Pedrinho Eliseu, o Secretário da Saúde Luiz Emílio Salomé, Vereador José Roberto
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Apolari e o veterinário Paulo Corte, proprietário da Clínica Animal Planet, para tratar sobre o
assunto “Castração”, tema fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos animais.
Infelizmente, até o momento, o grande número de crias indesejadas ainda é um grande
problema na cidade.
• Além dos animais vítimas de maus tratos que são socorridos pela Associação
em diversas áreas da cidade, infelizmente, em duas situações diferentes, as câmeras de
segurança da sede flagraram mulheres jogando caixas com filhotes para dentro dos nossos
muros. Mais um sinal da irresponsabilidade humana, agora registrado em vídeo. Infelizmente
não foi possível identificar as pessoas envolvidas.
• No dia 06 de junho, foi realizada nova reunião com o prefeito Pedrinho Eliseu e
os secretários de Serviços Públicos, Carlos Cerri Junior e de saúde, Luiz Emílio Salomé, além
dos vereadores José Roberto Apolari e Anete Casagrande, para tratar de vários assuntos
relacionados à causa animal. Novamente a urgência nas castrações, investimentos de
melhoria no CCZ/Canil/Gatil, maus-tratos e a convivência entre os animais e humanos em
espaços públicos, foram alguns dos temas debatidos.
• No dia 13, foi publicado o COMUNICADO AOS VETERINÁRIOS. Edital para
credenciamento de Veterinários para esterilização de caninos e felinos de proprietários com
baixa renda. Uma conquista relacionada ao TAC – Termo de Ajustamento de Conduta e às
diversas reuniões realizadas com o prefeito e secretários responsáveis.
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• Cumprindo nosso principal objetivo como OSCIP “fiscalizar, divulgar, cumprir e
fazer cumprir com apoio das entidades competentes” as leis vigentes relativas a proteção
animal, no dia 16 de junho, visitamos o canil municipal de Araras e felizmente constatamos as
mudanças com a nova administração e Secretaria de Urbanismo. Verificamos que havia ração
colocada recentemente, os filhotes estavam tomando o sol da manhã, os animais estavam
soltos para o passeio, fossas cobertas, canis limpos, centro cirúrgico lavado e desinfetado,
máquina de lavar funcionando. Esta foi uma vitória, ao menos temporária, conquistada
através de muita luta para implantação do TAC – Termo de Ajustamento de Conduta,
documento que vem norteando nossas exigências diante do poder público municipal.

• Apesar de toda pressão recebida de diversas pessoas físicas ou representantes de
entidades da cidade que utilizam carroças (seja para passeio ou para trabalho), continuamos com
nossa luta para impedir o uso de animais para tração em carroças, conforme é possível verificar abaixo,
na publicação do Jornal Opinião do dia 05 de julho de 2017.
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• Trabalhando em várias frentes com o intuito de defender todas as formas de
vida animal, protocolamos na Uniararas – Fundação Hermínio Ometto, a indicação de um
representante de associação de proteção Animal para compor a comissão de ética em
pesquisa de uso de animal.
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• Em julho, conseguimos colocar casinhas para dois cachorros que dormem na
praça do Parque Industrial, bairro de nossa cidade. Eles foram abandonados pelas suas
famílias que se mudaram para outro local. Uma pequena conquista que pode não fazer tanta
diferença na proteção animal como um todo, mas que fez a diferença na vida desses animais
que não precisaram mais passar suas noites ao relento suportando as intempéries do tempo.
Esta ação também contou com o auxílio de cidadãs ararenses que se mobilizaram com a
situação de abandono que se encontravam os dois cães.
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• Com a intenção de promover a adoção dos animais que estão no Canil
Municipal, a OSCIP envia ofício ao Secretário Municipal de Serviços Públicos Urbanos e Rurais de
Araras, pedindo autorização para que voluntários possam dar banho, tosar e fotografar os animais
do canil, para posterior divulgação e realização de grande feira de adoção. A ação foi autorizada e
a partir dela diversos animais encontraram um lar.
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• No dia 10 de julho, na Câmara Municipal, por indicação do vereador José Roberto
Apolari, a OSCIP Sempre A Seu Lado recebeu uma moção de congratulação em homenagem ao
trabalho realizado em prol dos animais do município de Araras.

• Em agosto, foram realizadas algumas reuniões de voluntários de diversas organizações
da proteção animal da cidade, das quais participaram a presidente Rose Mary Coser e da voluntária
Flávia Daroz, membros da ASASL. O objetivo desses encontros foi elencar as principais ações que não
estão sendo realizadas pelo poder público e estão impactando na proteção animal. Os assuntos
principais foram: 1. liberação de 750 castrações às três clínicas veterinárias autorizadas, número de
animais inscritos acima da quantidade liberada (mais de 1300) e impossibilidade de realização de novas
inscrições. 2. Número insuficiente de veterinários disponíveis no canil. Na ocasião ficou combinado
que novamente os protetores procurariam o poder público para juntos estudarem novas soluções para
o problema da castração, já que as ninhadas indesejadas estão aumentando novamente.
Após este primeiro momento, foi realizada reunião com protetores, o prefeito Pedrinho Eliseu,
vereador José Roberto Apolari e o Secretário Municipal da Administração, Bruno Roza. Na ocasião
fomos informados que as castrações tiveram início e até aquele momento três Clínicas Veterinárias
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aderiram ao convênio, havendo aproximadamente 1.350 inscrições. Nosso trabalho a partir desta
reunião foi a busca de mais clínicas para agilizar o processo e assim ser alcançado o objetivo de castrar
1.500 animais até o final do ano de 2017.
Com a análise dessas situações, identificamos outra dificuldade que estava comprometendo a
efetivação das castrações. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde foram liberadas 600 castrações,
231 munícipes que inscreveram seus pets no "PROGRAMA DE CASTRAÇÃO" foram contatados, porém,
somente 99 retornaram com toda documentação correta. Através de nossas mídias, orientamos e
reforçamos que isto estava atrasando todo o processo e comprometendo o bem-estar dos animais no
nosso município.

• Em setembro, no dia 17, participamos novamente do evento Cãominhada, levando
nossos cães para passear e quem sabe encontrar uma família responsável que deem a eles o amor
que merecem.
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• Alcançamos uma grande conquista em setembro, foi a autorização para participarmos
da arrecadação das notas fiscais paulistas. Isto só foi possível, pois a Sempre a Seu Lado é uma
associação totalmente legalizada e em mantém atualizada toda a documentação necessária para
atuar.

• Iniciamos também, em parceria com o Grupo Abrace Patinhas, participação em coluna
lançada pelo Opinião Jornal, para tratar assuntos inerentes à Causa Animal.
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• Em paralelo a essas tratativas e cobranças do poder público, eventos, resgates, etc,
também iniciamos com orientações via redes sociais, para informar o povo ararense a quem se deve
recorrer em caso de animais feridos ou com necessidade urgente de veterinário. Esta é mais uma
conquista do TAC, que faz-se cumprir as obrigações do poder público em favor dos animais.

• Em 22 de outubro, equipes de voluntários se organizaram para cadastrar animais para
castração. Esta ação foi realizada tendo em vista o grande número de ninhadas encontradas e
considerando que a zona leste (local onde foi realizado o evento) é um dos grandes focos deste
problema.

• Em outubro mais uma conquista. Publicação da lei municipal que estabelece multas e
penalidades administrativas para aqueles que praticarem atos que importem em abuso, maus-tratos,
ferimento ou mutilação aos animais. Abaixo seguem alguns fragmentos da lei aprovada.
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• No dia 30 de novembro, participamos, na Câmara de Vereadores, de um
momento importante na defesa da causa animal. Foi a apresentação do Estatuto do Bem-Estar
Animal da cidade de Araras. Na ocasião houve diversas discussões, participação de opositores
à sua implantação, principalmente em relação à tração animal (Clubes de Cavaleiros e
trabalhadores rurais). Naquele momento, infelizmente nada foi definido, principalmente
porque as discussões se desviaram do foco principal que é a proteção animal, porém foi um
movimento na direção de condições mais dignas aos animais da nossa cidade
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• Publicação de novembro na Coluna PET do Opinião Jornal
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• Publicações de dezembro na Coluna PET do Opinião Jornal
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Mês
Janeiro

Fevereiro
Abril
Maio
Junho
Agosto
Decorrer do ano

Eventos 2017 realizados para custear as ações da OSCIP
Inauguração do Salão de Beleza “Sempre a Seu Lado”- trabalho
voluntário de profissionais da área às 2ªs feiras (ação finalizada em
outubro)
Venda de rifa de um FIAT Moby 0 Km
Bingão Beneficente de Chocolate – Buffet Ouro e Prata
Bingão Beneficente do Dia das Mães – Restaurante Monte Olimpo
Participação na festa junina da Escola SESI Araras
Bingão Beneficente do Dia das Pais e Sorteio da Rifa do Carro 0 KM
(vencedor Carlos Tavares) – Restaurante Monte Olimpo
5 Bazares da Sobremesa e 1 Festa do Pastel
Brechó Sempre a Seu Lado (bazar com roupas, utensílios,
eletroeletrônicos, etc)

Em 2017 foram realizadas cinco feiras de adoção em diversos locais da cidade de
Araras: Sede da Associação, Parque Ecológico e Praça Barão de Araras. Além das divulgações
constantes em nossas mídias.
Foram realizados também, diversos momentos de arrecadação de ração, produtos de
limpeza eareia higiênica nos supermercados da cidade: Walmart, Pague Menos e Tonin.
Não podemos deixar de mencionar as doações que chegam até nós através de pessoas
ou entidades que se sentem também responsáveis pelos animais de nossa cidade, dentre elas:
Igreja Adventista do Sétimo dia; Sayão Futebol Clube, em nome de Caroline Ghiraldini,
coordenadora de atividades fitness do clube; ETEC Prefeito Alberto Feres em nome dos alunos
do curso de Química; SESI Araras, através da equipe de Robótica Los Atômicos e à Camila
Ghiraldini que converteu seus presentes de aniversário em ração para a nossa Associação.
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2018
• Publicação de janeiro na Coluna PET do Jornal Opinião
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• Em fevereiro foi feita mais uma Publicação na Coluna PET do Jornal Opinião de
Araras em nome da OSCIP Sempre a Seu Lado, desta vez os temas foram o Veganismo e
Abandono.
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• Participação no evento Araras Zen 2018, em fevereiro. Levamos nossos cães e
tivemos a alegria de uma delas, a Bibi, ter encontrado um lar responsável e carinhoso. Abaixo,
divulgação do evento, animais da OSCIP recebendo REIKI de um dos palestrantes, voluntários
com os cães e a Bibi (agora chamada de Amora) com sua nova família.
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• Em março, mais uma publicação na Coluna PET, do Jornal Opinião de Araras.
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• No dia 10 de março, em parceria com os funcionários do Canil da cidade,
realizamos Feira de Adoção dos cães do canil na praça Barão de Araras. Na ocasião, mais
alguns peludos encontraram um lar.

• Uma das dificuldades enfrentadas pela OSCIP, são denúncias infundadas que
atrapalham muito nosso trabalho, pois necessitamos dispensar nosso tempo, que é um
recurso escasso, visto que todas as voluntárias, além das inúmeras demandas da OSCIP,
também seus empregos. Um exemplo desta situação aconteceu no início de março. Pela
segunda vez (a primeira em junho de 2017) fomos fiscalizados e orientados para
providenciarmos um veterinário que responda pelos animais da sede. Porém, todos os
procedimentos realizados com os animais resgatados e da população carente, são através
de clínicas parceiras e particulares, com as quais temos diversas dívidas que vão sendo
saudadas conforme nos é possível. Portanto, acreditamos que não temos necessidade de
um profissional na sede além de não termos como arcar com esse custo.
• Nosso trabalho não se resume apenas aos peludos. Há algum tempo, nossa
presidente Rose Mary Coser elaborou e construiu uma cadeira de rodas adaptada para um
ganso que havia perdido a mobilidade nas pernas. Ele se adaptou bem ao recurso assistivo,
porém, a melhor notícia chegou em março, depois de alguns meses de uso da cadeira: o
animal voltou a andar normalmente e agora pode caminhar livremente no sítio em que
vive.
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• Em março continuamos a orientar a população através das redes sociais sobre
quais providências devem ser tomadas em caso de animais de rua em perigo, feridos ou
doentes. A lei foi aprovada e isto foi uma grande conquista. Agora cabe a todos fazê-la
cumprir.
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• Novamente nossa participação na Coluna PET do Jornal Opinião.
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Mês
Janeiro

Fevereiro

Março
Decorrer do ano

•
•
•
•
•
•
•
•

Eventos 2018 realizados para custear as ações da OSCIP
Bazar de roupas no Jardim Aeroporto (parceria com a associação
do bairro)
Bazar da Sobremesa -Praça Barão de Araras
Bazar da Sobremesa – Praça Barão de Araras
Venda de bandejas de Pastéis
Rifa de bolsa de grife doada por voluntária
Bingão de Páscoa – Restaurante Monte Olimpo
Rifa de Clareamento Dental doado por voluntária
Brechó Sempre a Seu Lado (bazar com roupas, utensílios,
eletroeletrônicos, etc)
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DENÚNCIAS
Considerada, sem a menor dúvida a mais difícil das tarefas, o atendimento às
denúncias tornou-se uma prática diária em nossa OSCIP.
Quando o amor e a dedicação são uma constante nos corações de nossas protetoras,
é muito doloroso constatar situações de maus tratos, degradação e humilhação com que
nossos queridos animais são submetidos diariamente por seres desprezíveis que nos fazem
sentir vergonha em fazer parte da raça humana.
Dentre esses casos, é lamentável a que são submetidos nossos animais em função da
cobiça ou ganância de algumas pessoas. Como exemplo, citamos a história de um casal de
foxhound, resgatados com alto nível de desnutrição, utilizados para reprodução e comércio
dos filhotes. O casal utilizado para reprodução eram irmãos, o que acarretou em problemas
congênitos nos nove filhotes, que vieram a falecer poucas horas após o nascimento, expondo
essa pobre fêmea a uma situação de estresse e colocando em risco sua vida. O casal foi
castrado e adotado em conjunto.

Momento em que a
fêmea dava à luz a seus
filhotes

Os filhotes faleceram poucas horas
depois
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Situação do macho no
momento do resgate

Dara e Apolo atualmente com seus novos tutores.

Entre as denúncias que chegam até essa Associação, uma das mais comuns são animais
mantidos presos em correntes, com uma vasilha de água suja e outra de pouca comida, em
uma corrente tão pequena que impede o cão de se mover de um lado para outro.
Um caso que chamou nossa atenção foi de um pitbull acorrentado na situação descrita
acima, em local insalubre cercado de lixo e entulhos. Esse animal foi resgatado,
imediatamente levado ao veterinário para avaliação de suas condições físicas e
posteriormente castrado.
Quando o animal foi adotado, pudemos constatar que a família que o adotou tem um
filho com autismo, cujo único contato com o mundo exterior é o amor desse jovem pelos
animais. Posteriormente, segundo relato dos pais, a presença do animal na vida de seu filho
trouxe progresso significativo na sua capacidade de se relacionar com o mundo à sua volta.
Duas vidas cercadas de muitas limitações, que o destino uniu e que hoje podem
desfrutar de um amor inimaginável, trazendo brilho e um novo sentido de vida às suas
existências.

Local onde o animal reside atualmente

Situação no momento do
resgate
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Infelizmente, nem todo bom coração vem acompanhado de uma situação financeira
favorável. Recebemos um pedido de ajuda de uma senhora que resgatou um animal bastante
debilitado e com sarna em grande parte de seu corpo. Sem dinheiro para o tratamento, essa
pessoa veio até nós na esperança de conseguir algum auxílio. A Associação Sempre a Seu Lado
assumiu as despesas do tratamento, desde que sua tutora se responsabilizasse a pagar a
dívida com algum tipo de trabalho, dentre as muitas tarefas exercidas por nossas protetoras
dentro da ONG.
A nova tutora do animal não só cumpriu as funções que lhe foram designadas, como
cortou e “vendeu” seu cabelo para auxiliar nas despesas veterinárias de seu animalzinho.
Sua nova proprietária o levou a todas às consultas veterinárias assiduamente,
mostrando seu amor, interesse e respeito por essa vida que teve a sorte de estar no caminho
de gente tão bondosa.
São pequenas histórias como essa que nos fazem manter a fé no ser humano e
continuar seguindo nosso caminho, porque, no final, faz tudo valer a pena.

Com sua nova tutora

Uma denúncia que muito nos entristece, causando revolta por parte das protetoras é
a grande quantidade de felinos que são envenenados e chegam a falecer de forma bastante
dolorosa. Por falta de esterilização, a quantidade de felinos errantes ainda é muito grande em
nosso município. Como é de característica dos gatos, eles se aglomeram em locais onde há
uma grande extensão de mata nativa. Porém, é comum esses animais serem assistidos por
moradores locais. Quando chega ao conhecimento de nossa ONG, auxiliamos os moradores
de todas as formas que nos é possível: doando ração, levando ao veterinário aqueles que se
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encontram com saúde debilitada e principalmente esterilizando-os, com a intenção de
diminuir a reprodução desenfreada dos mesmos. Infelizmente de setembro/2015 a
agosto/2016 cerca de 30 felinos vieram a falecer por envenenamento por pessoas, cuja índole
maléfica põe a perder todo um trabalho desenvolvido pela nossa Associação para o bem-estar
dos mesmos, muitos desses animais haviam sido castrados ou assistidos por nós de alguma
forma.
Para “tentar” minimizar essa situação, desenvolvemos uma placa informativa
assegurando os direitos legais desses felinos bem como de animais comunitários (que não tem
dono especifico e são cuidados pela comunidade local) hostilizados por moradores que não
querem a presença dos mesmos em sua rua.

Casinha cedida pela
ASASL para um animal
comunitário

Placa afixada em um gatil construído na
residência de uma protetora, cujo espaço era
utilizado como lar temporário para nossos
felinos.

Em setembro de 2016, resgatamos uma cachorrinha pinscher e seu filhote, que sofriam
de maus tratos há seis anos, a mãe apresentava uma enorme infecção na boca por falta de
tratamento e negligência de seus donos. Eles foram tratados e doados juntos, e hoje
encontram-se em seu novo lar responsável e carinhoso.
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No final de 2016, próximo às festas natalinas, diversos regates de situações graves
foram realizados. Dentre eles:
- Uma gatinha vítima da maldade humana, que apresentava um furo no quadril. Após
os exames, foi constatado que aquilo era um tiro de espingarda. Mesmo com a cirurgia e o
tratamento oferecido, infelizmente ela não recuperou os movimentos traseiros, porém para nosso
conforto, foi adotada por uma tutora muito responsável, que tem dado o carinho e cuidados que ela
merece.

- Mãezinha com cinco filhotes vivendo em um terreno sem as mínimas condições,
passando fome, sede e frio. Carinhosamente chamada de Joaquina, a cadela estava com uma
infecção muito grave em um dos olhos, mas mesmo assim cuidava de seus filhotes, que
estavam bem alimentados e não desgrudavam dela. Foram resgatados, tratados e doados.
Joaquina precisou ter o olho removido, mas hoje encontra-se bem em seu novo lar.

Joaquina e seus filhotes antes do resgate

Joaquina após castração e remoção do
olho infeccionado
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- Outra situação parecida, agora com um felino. Retrato da neglicência humana. Abaixo
segue nosso “Zoínho”. Operado e doado.

- Gatinha, carinhosamente chamada de “Amorzinho”, resgatada com um turmor enorme na
mama, foi operada, gerando altos custos para a OSCIP.

- Cachorra resgatada após atropelamento. Carolina (assim chamada pelos protetores)
passou por cirurgia e castração, se recuperou muito bem e foi doada posteriormente.
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Em março de 2017, nos deparamos com um ato de maldade deliberada contra um
cachorro em um bairro da periferia da cidade. Ele teve a pele decepada de seu corpo, lesão
claramente feita por um objeto cortante, ou seja, por um ser humano. Foi resgatado e
operado, após sua recuperação, será colocado para adoção responsável.

O início de 2017 foi um período muito negativo em relação às denúncias de maus
tratos. Além dos casos surgidos em dezembro, diversos outros ocorreram, conforme segue:
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- Filhotes foram abandonados na zona leste de Araras. Um deles com a pata
machucada e pontos de algum veterinário. O caso foi averiguado e constatamos a negligência
da família tutora da mãe dos 12 filhotes. Fomos informados que quatro deles foram doados
com a ajuda da vizinha dos responsáveis, os demais foram abandonados, conforme é possível
verificar abaixo. A Associação recolheu e posteriormente doou os filhotes.

[
- Gatinha aparentemente abandonada em estado deplorável em um bairro próximo ao centro
da cidade, com câncer de pele, raquítica e anêmica. Foi medicada e tratada, pela Associação
com o auxílio da veterinária Francine de Melo, porém infelizmente, já estava muito debilitada
e não resistiu.
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- Cavalo resgatado de maus tratos, carinhosamente chamado de Pé de Pano, estava
com anemia, problemas dentários devido ao uso excessivo do cabresto. A OSCIP, com o auxílio
do Centro de Zoonoses de Araras, o abrigou e vem custeando o seu tratamento de saúde e
alimentação.
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- Gatinhos jogados para morrerem sufocados dentro de uma sacola plástica, foram
resgatados por uma senhora e abrigados temporariamente na sede da OSCIP para posterior
adoção.

No dia 23 de fevereiro, foram dois resgates, uma gatinha preta atropelada e a filhote
de “siamesa” mordida por um cachorro nas proximidades do bairro Santa Cândida. A pretinha,
apesar de diversas tentativas, necessitou ter a perna amputada, e encontra-se na casa de uma
de nossas protetoras. A “siamesa” foi cuidada e doada.
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Em abril, recebemos a denúncia do cão abaixo que foi atacado por alguém com um
facão. Os cortes foram profundos e foram necessários muitos cuidados para que ele se
recuperasse.

- Em maio recebemos uma das denúncias mais impactantes de nossa história. Diversos filhotes
de gatinhos foram encontrados em um matagal da cidade, estavam com os olhinhos furados,
provavelmente vítimas de rituais religiosos. Eles foram resgatados, tratados em uma clínica
veterinária, mas não sobreviveram a tamanha agressão.
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- Outro fato que infelizmente ocorre com frequência é o abandono de animais quando os
donos mudam de residência, como é o caso desses dos dois cachorros abaixo. Foram três dias
até a denúncia chegar até a OSCIP, durante este tempo os animais passaram fome, medo e
com certeza tristeza por terem sido descartados como móveis que não serviriam para a casa
nova.

- Em julho, resgatamos um cachorro comunitário que vive no bairro Sobradinho. Ele se
machucou ao tentar morder um ouriço. Foi tratado e ficou bem. Porém, julgamos importante
registrar este resgate, pois apesar de ele ser um cão comunitário protegido por lei, pessoas
do bairro nos pressionaram para enviá-lo ao canil municipal, pois não o queriam circulando
próximo de suas casas. Orientamos essas pessoas, inclusive em nossas mídias que, o papel do
canil municipal não é o de hospedar animais, mas sim trabalhar na proteção, castração e busca
de adotantes responsáveis para os animais abandonados e recuperados de maus tratos.
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- Cavalo abandonado à própria sorte em um terreno da cidade. O trabalho foi resgatar,
alimentar e procurar um lugar onde possa ter uma vida tranquila e com suas necessidades
atendidas.

- Cachorrinha resgatada em local onde há um assentamento na cidade. Apresentava fratura
exposta e corria risco de amputar a perna.
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- Em novembro mais um resgate de um caso muito chocante. Recebemos um pedido de ajuda
e por vários dias nossas voluntárias tentaram resgatar a gatinha, porém, provavelmente pelo
medo e pela dor, ela estava muito arisca. Enfim, conseguimos resgatá-la e cuidar de seu
ferimento. Seu rabo foi totalmente cortado, e pelo exame realizado pelo veterinário,
provavelmente o corte foi realizado por um objeto afiado, o que nos dá quase a certeza de foi
obra de um ser humano. Nossa Rabico, carinhosamente assim apelidada, ficou alguns meses
conosco, seu medo foi passando aos poucos, porém continuada reservada, sem muito
contato. Porém algo interessante aconteceu. Um dia apareceu alguém procurando um gato
para adotar e Rabico se aproximou dele. Ela deixou que ele a pegasse no colo (ninguém
conseguia) e foi amor à primeira vista. Imediatamente ela foi adotada, junto a outra linda
gatinha que havia sido resgatada de maus tratos, apresentava comportamento depressivo e
de automutilação, por ficar presa em um espaço muito pequeno. Um final feliz para duas
meninas que sofreram pela maldade humana.

Abaixo, foto das duas adotadas gatinhas já em seu novo lar.
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- Em março de 2018, com a falta de castrações, os problemas e resgates aumentam
consideravelmente. Abaixo descreveremos as ações que foram necessárias somente em um
dia de trabalho da OSCIP SASL: 1. Pegar na gatoeira um gato macho alfa, muito arisco,
residente no Lago Municipal de Araras (onde vivem diversos outros felinos). Como as
castrações do canil ainda não foram liberadas, foi necessário a OSCIP arcar com as despesas
(1ª imagem) 2. Resgate de cachorrinha que estava no cio com diversos cachorros em cima, foi
vacinada, feito exame de sangue e diagnosticada doença do carrapato. Embora a doença não
tenha tratamento, felizmente encontramos um bom tutor para ela. Foi medicada e castrada
assim que terminou o cio. 3. Resgate de gata atropelada que não foi socorrida e possui dono,
teve fratura exposta, foi operada e teve a perna dianteira amputada. Após encontrada a
proprietária, o animal foi entregue aos seus cuidados e foram feitas orientações sobre posse
responsável e acompanhamento da OSCIP do tratamento e cuidados com a felina.

Macho alfa capturado para castração.
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CaCachorrinha no cio, no momento do resgate e no seu novo lar.

Gata atropelada antes e após a cirurgia de amputação.

- Gato resgatado na zona rural de Araras (Bairro Caio Prado). Perdeu os movimentos
traseiros. Foi tratado e assim que ficou mais forte, ganhou uma cadeira de rodas, visto que
seu caso por ora, encontra-se irreversível.
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Apresentamos acima algumas denúncias graves, cujos animais, na maioria das vezes,
foram retirados de seus tutores. Porém nem sempre a situação é tão radical. Há casos em que
apenas a orientação ou acompanhamento da situação do animal faz com que o caso seja
resolvido, o animal continua com seu proprietário em situação mais adequada para o conforto
do mesmo.
Citamos abaixo alguns casos:
✓ DENÚNCIA: Cachorra no cio permanece o dia inteiro na rua causando tumulto.
✓ SOLUÇÃO: O Canil Municipal recolheu o animal, castrou e orientou seu dono no
sentido de mantê-la dentro da residência.
✓ DENÚNCIA: O filhote fica preso por uma corda dia e noite na própria residência. Chora
todo o tempo.
✓ SOLUÇAO: Nossas protetoras fizeram uma visita à proprietária, o qual foi informada
que caso o animal permanecesse preso, nós tomaríamos as devidas providências
legais. Segundo a denunciante passou a ficar solto e está feliz.
✓ DENÚNCIA: Animais que aparecem em um supermercado sofrem maus tratos de seu
gerente.
✓ SOLUÇÃO: Através da orientação de nossos protetores, os procedimentos com os
animais melhoraram.
Também é muito comum recebermos denúncias que não procedem ou por falta de
conhecimento do denunciante ou apenas como forma de importunar uma vizinha cuja relação
entre ambos é tumultuada. De qualquer forma, perdemos um tempo precioso que poderia
ser empregado de maneira mais produtiva.
A cada denúncia é preenchido um relatório constando data; local da denúncia; dados
do denunciante; protetora responsável bem como qualquer informação relevante para a
solução e acompanhamento do caso. Depois do caso solucionado, esses relatórios
permanecem em nossos arquivos.

REDES SOCIAIS
As redes sociais têm sido uma ferramenta indispensável para a realização de nossos
objetivos, não só no sentido de formar novas parcerias e conquistar novos voluntários, mas
na divulgação e conscientização de nosso trabalho junto à população.
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Consideramos nosso site http://www.sempreaseulado.com.br a porta de entrada
para o mundo virtual da OSCIP Sempre a Seu Lado. Nele os internautas podem obter
Informações gerais referentes à nossa missão através do Estatuto, trabalhos desenvolvidos,
divulgação de eventos, formas de contribuição, animais para adoção, etc.
Em

nossa

fanpage

https://www.facebook.com/oscipsempreaseulado?ref=hl

retratamos o dia a dia de nossas atividades. São postados diariamente animais que se
perderam de seus donos, ou vice-versa. Nesse sentido esse meio de comunicação tem se
tornado uma ferramenta muito importante para o reencontro emocionado desses donos com
seus animais.
Através de nossa fanpage também postamos fotos de nossos animais para adoção, e
cedemos espaço para aqueles que querem oferecer suas ninhadas para doação, desde que
apresente um comprovante de castração de sua fêmea. Utilizamos esse espaço também para
os mais variados assuntos referentes à causa e proteção animal. Tais como:

Como denunciar maus tratos

Prestação de contas de nossa OSCIP em total
transparência junto à comunidade.

Busca e incentivo para novos voluntários

Colaborando com outros grupos
engajados na proteção animal
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DOAÇÃO DE RAÇÃO
Em termos de prestação de serviço, uma prática das mais comuns é a doação de ração
e produtos afins, tais como vermífugos, carrapaticidas, etc, para protetores independentes.
Apesar de nossos esforços, ainda é muito grande a quantidade de animais
abandonados, principalmente em bairros da periferia e na zona rural do município de Araras,
os quais se reproduzem indiscriminadamente, formando um quadro caótico nessas regiões.
Parte desses animais é acolhida por pessoas sensibilizadas com seu sofrimento. Porém
as despesas com ração tornam-se insustentáveis, visto que algumas delas chegam a acolher
até 40 animais. Portanto, é comum chegar até nós pedidos de ajuda desses protetores
independentes, que em sua maioria são compostos por pessoas de baixa renda.
A OSCIP Sempre a Seu Lado, com a preocupação de auxiliar essas pessoas, não poupa
esforços para arrecadar a ração necessária para contribuir na alimentação desses animais.
Abaixo segue nossa tabela de doação:
Ano

Ração Cães

Ração Gatos

2015

1.961,5

391

2016

1.937

795,3

2017

874

247,5

Total

4.772,5

1.433,8

Toda a ração doada é adquirida através de arrecadações de nossas protetoras que são
feitas frequentemente nos supermercados locais, campanhas ocasionais do comércio, escolas
e eventos. As pessoas beneficiadas com nossas doações constam em relatório interno para
monitoramento (Anexo 7).
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ADOÇÃO DE ANIMAIS
Em função do grande número de animais disponíveis para adoção, a OSCIP Sempre a
Seu Lado tem constantemente se dedicado à conscientização da população sobre as
vantagens de se adotar um animal de rua, demonstrando que os mesmos são mais sociáveis,
ajudando também a combater o comércio ilegal de fundo de quintal, diminuindo a exploração
econômica de cães e gatos.
No momento da adoção os novos tutores são informados por nossas protetoras sobre
as responsabilidades de se adquirir um animalzinho e orientados quanto às primeiras
providências a serem tomadas tais como, vacinação, vermifugação,

castração,

acompanhamento veterinário, etc.
Abaixo, nosso quadro de doações por período:
Período

Qt. De animais doados
(caninos / felinos)

Janeiro a dezembro / 2013

84

Janeiro a dezembro / 2014

489

Janeiro a dezembro / 2015

306

Janeiro a dezembro / 2016

329

Janeiro 2017 / março 2018

196

Total

1.404

A redução de doações de animais no período 2017/2018 está associada a alguns
fatores, dentre eles, o fato de que, no momento da doação, os novos tutores assinam um
termo de responsabilidade sobre o animal, cujos documentos se encontram em nossos
arquivos. Também é feito um relatório de doações constando todos os dados dos novos
tutores. (Anexo 8).
Outro fator que justifica a redução das doações, é a implantação do TAC – Termo de
Ajustamento de Conduta, que vem sendo objeto de nossa luta junto ao poder público. Ainda
falta muito para ser cumprido, porém tem rendido alguns frutos, conforme já mencionado
neste relatório.
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PROJETO DE CASTRAÇÃO
Idealizado pela nossa Presidente Rose Mary Coser, o Projeto de Esterilização e
Microchipagem (anexo 9), considerado, sem dúvida, nossa maior conquista no primeiro ano
de existência, consiste na utilização da verba pecuniária para esterilização e identificação de
animais. O projeto surgiu inicialmente com a intenção de beneficiar os diversos conjuntos
habitacionais “Minha casa minha vida”, cujas casas não têm muros divisórios, onde os animais
ficam livres e procriam indiscriminadamente.
Com a liberação do primeiro lote da verba de R$ 20.000,00, as castrações estenderamse também para os bairros de periferia e zona rural, diminuindo consideravelmente a
quantidade de ninhadas a serem doadas (vide Adoção de Animais, período 2015/2016), ou até
mesmo abandonadas à própria sorte, diminuindo também o acolhimento desses animais que
se tornam errantes, por protetores independentes, que com frequência vêm pedir nossa ajuda
para alimentar os mesmos.
Com o término da verba do primeiro lote, cuja prestação de contas ao Poder Judiciário
(anexo 10) foi realizada com total transparência, a OSCIP Sempre a Seu Lado continuou
esterilizando vários animais com recursos próprios, porém tais recursos são bastante
limitados. Gostaríamos de fazer muito mais, pois sabemos que CASTRAR É A SOLUÇÃO.
Infelizmente por falta de informação e alheio à situação que nos defrontamos
diariamente, não foi autorizado pelo ministério público a segunda cota, permanecendo o
projeto engavetado até os dias atuais.
Porém, continuamos com nossos trabalhos de todas as formas que nos é possível.
Firmamos parceria com algumas clínicas veterinárias possibilitando às pessoas de baixa renda
castrar seus animaizinhos a preços reduzidos, mediante comprovação de renda familiar de até
R$ 1.000,00.
Independente da desinformação por parte da promotoria pública, desde o início de
nosso projeto, em julho/2015 até os dias atuais, foram esterilizados cerca de 1000 animais,
dentre estes, muitos são animais errantes ou retirados de maus tratos, cujas despesas
correram por conta da Associação Sempre a Seu Lado. Despesas essas, que foram pagas com
a renda proveniente de nossos eventos realizados pela OSCIP e que constam desse relatório.
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Os animais, cuja castração ocorreu por conta dessa Associação foram lançados de forma
diferenciada em nosso Relatório de Castração por Número de Registro (anexo 11).
Em relação à identificação desses animais, optamos pela “tatuagem”, em que cada
animal tem um número tatuado na orelha no momento da castração. Não demorou em
colhermos os frutos do processo de identificação dos pets. Uma tutora perdeu seu
animalzinho e através do número tatuado no mesmo, pudemos devolvê-lo à sua dona.

Graças ao nosso processo de identificação, um animal a menos nas ruas ou sob a responsabilidade
do Canil Municipal.

TRATAMENTOS ALTERNATIVOS
Infelizmente, alguns de nossos animais resgatados, apresentam saúde muito precária,
pois são vítimas de maus tratos, atropelamento, etc.
Quando a medicina veterinária sozinha, não consegue recuperar a saúde de um
animalzinho,

optamos

por

tratamentos

complementares,

paliativos

(fisioterapia,

hidroterapia) e pelos chamados “tratamentos alternativos”, como acupuntura por exemplo.
Dentre nossos animais que atualmente se beneficiam desses tratamentos, citaremos
o caso da cachorrinha “Pitchuca” e do cãozinho Hulk.
Pitchuca é uma cachorrinha muito dócil. Vítima de atropelamento aos 3 meses, foi
abandonada no local. Resgatada por nossa protetora, foi levada imediatamente à uma clínica
veterinária. Porém, apesar de todos os esforços, Pitchuca ficou com séria lesão chamada de
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discopatia, ou hérnia de disco, sendo uma das causas mais frequentes para a paralisia de
cachorros. Através de seções de fisioterapia e acupuntura, Pitchuca tem mostrado uma
recuperação considerável em seu quadro clínico.

Pitchuca em uma seção de fisioterapia

Já nosso amiguinho Hulk, sofreu uma séria lesão da coluna proveniente de maus tratos,
cujo quadro clínico, de início, se mostrou bastante pessimista, sendo quase impossível que ele
voltasse a caminhar. Mas com os esforços desmedidos de profissionais que nos acompanham,
Hulk mostrou uma melhora significativa e atualmente já está dando os primeiros passos para
uma liberdade que julgávamos perdida.

Hulk em seus primeiros passos depois
de várias seções de fisioterapia.

Porém em alguns casos, o quadro do animalzinho se torna irreversível, como o
cãozinho Max. Abandonado por seus tutores, passou a viver nas ruas à própria sorte. Quando
resgatado, Max havia sido atropelado, ocasionando danos irreversíveis em sua coluna. Em
casos como esse, é confeccionada uma cadeirinha adaptada ao animalzinho para facilitar sua
locomoção. Hoje Max é o mascote oficial da Associação Sempre a Seu Lado.
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Max, em seu meio de locomoção.

DESPESAS OPERACIONAIS
O custo mensal da OSCIP Sempre a Seu Lado para manter os animais saudáveis e com
dignidade tem se mostrado de forma ascendente, visto que a quantidade de animais adultos
resgatados é superior àqueles doados, e nossa renda só pode ser captada por pessoas que
acreditam na causa, através da participação em eventos ocasionais, doações e a renda de
nosso bazar beneficente, cuja receita total está muito aquém de nossas necessidades.
Citamos abaixo nossas despesas mais frequentes:
• Veterinária: Em virtude da saúde frágil que o animal apresenta no momento
do resgate, as despesas veterinárias tornam-se imprescindíveis e de custo muito elevado.
Cirurgias, internações, medicamentos, exames, tratamentos continuados com especialistas,
são apenas alguns exemplos de custos veterinários. Podemos citar também custos com
vacinas, vermifugação, castração, despesas muito frequentes com filhotes antes da adoção.
Existem casos de animais que desenvolvem determinada patologia, em função dos maus
tratos sofridos por vezes por tempo prolongado, tornando permanente o uso de
medicamentos, exames e acompanhamento veterinário. Esses são apenas alguns exemplos
de situações que chegam até nós com necessidades de providências imediatas.
• Hospedagem: Atualmente temos cerca de 20 cães hospedados em locais
apropriados (hospedagens pagas) e com a construção de nosso gatil, hospedamos cerca de 20
felinos que se encontram sob nossa responsabilidade. A OSCIP Sempre a Seu Lado optou por
não possuir seu próprio canil, pois a exemplo de outras associações de proteção animal, esses
locais frequentemente tornam-se pontos de abandono de animais, aumentando
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significativamente a quantidade de animais a serem acolhidos, fazendo surgir a necessidade
de contratação de funcionário e consequentemente, tornando o processo mais oneroso. Em
relação a nosso gatil, a alimentação dos felinos bem como a limpeza do local é realizada
através do trabalho voluntário de nossas protetoras.
• Ração: Em virtude da saúde frágil dos animais resgatados, os mesmos são
alimentados com uma ração diferenciada, com a intenção de torná-los saudáveis para futura
adoção. Porém existem aqueles que, como foi dito anteriormente, em função de maus tratos,
desenvolvem certa patologia permanente, criando a necessidade de alimentação específica,
tais como ração para animais com diabetes, insuficiência renal, insuficiência hepática, etc.
Essas rações têm um custo elevado e a chance de adoção desses animais é quase nula, sendo
que, provavelmente, continuarão sob nossa responsabilidade até o final de suas vidas.
• Despesas diversas: A necessidade de manter uma estrutura para desenvolver
nosso trabalho gera uma gama de despesas das mais variadas, tais como combustível,
manutenção do prédio locado pela Associação, confecção/manutenção de equipamentos de
trabalho tais como gatoeiras, cadeirinhas para animais com dificuldade de locomoção, apoio
para eventos, taxas bancárias, etc. Essas despesas são variáveis e não raro somos
surpreendidos com despesas com às quais não contávamos, criando a necessidade de uma
reserva emergencial em nosso caixa, da qual nunca dispomos.
Nossos relatórios de receita/despesas são enviados mensalmente ao escritório de
contabilidade para as devidas providências legais (anexo 2).

PROJETOS FUTUROS
Castramóvel: Unidade móvel de atendimento veterinário, tem como objetivo facilitar
o acesso às comunidades carentes para atendimento a baixo custo e a realização de mutirões
de esterilização e outros serviços veterinários, tais como vacinação, serviços de caráter
preventivo, solicitação e encaminhamento de exames, etc. (anexo 12).
Campanhas educacionais em escolas: Entendemos que a conscientização da criança
de hoje sobre as responsabilidades e respeito aos animais, significa um passo importante para,
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no futuro, tornar nosso trabalho bastante atenuado.

Faz parte de nossos objetivos

plantarmos as sementes hoje, para que futuras gerações possam colher seus frutos.
Nossa protetora e professora Flávia Daróz desenvolveu um belo trabalho junto às
crianças de uma escola da periferia. Esse trabalho recebe o nome de GIPA (Grupo Infantil de
Proteção aos Animais).
No ano de 2016 a professora abordou temas tais como:
✓ Cuidados necessários para famílias que tem calopsitas
✓ Como cuidar bem de seu gatinho
✓ O coelho como animal de estimação
✓ Aproveitando o resgate de uma pomba pelo Corpo de Bombeiros, o assunto da
semana foi a Pomba. As crianças ficaram surpresas com algumas informações e souberam que
elas merecem o mesmo respeito que os animais de estimação.
✓ Como cuidar de uma tartaruga d’água, embora o ideal seja não ter esse tipo de
animal e deixá-lo solto na natureza.
✓ Campanhas contra deixar animais presos em correntes, aves em gaiolas,
animais silvestres, etc.
✓ Importância da vacinação dos animais de estimação.
✓ Entre diversos outros assuntos: peixes, cigarras, doenças como Cinomose,
Erlichiose (conhecida como doença do carrapato), etc.
Na escola em questão, há um gatinho, o Pepê, considerado o mascote da unidade,
cuidado por todos e que auxilia na conscientização das crianças nos cuidados e a desenvolver
o respeito e carinho pelos animais.
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Nossa protetora e professora Flávia
Daróz palestrando para os alunos de
uma escola na periferia de Araras.

Em 2017, o projeto já foi reiniciado, porém em outra unidade escolar, em virtude de
remoção da professora.

Gipa na escola estadual Lions Clube.
Apresentação do projeto: um pouco
sobre guarda responsável.

Dessa forma, a professora e protetora Flávia deu início a uma atividade que certamente
pretendemos dar continuidade futuramente.
Campanhas de conscientização em comunidades de bairros: Nossa experiência tem
demonstrado que a falta de informação é um dos principais fatores que gera parte das
ocorrências que atendemos quase que diariamente. Portanto, é nossa intenção desenvolver
campanhas de conscientização e orientação no trato dos animais, minimizando nosso trabalho
atualmente.
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CONCLUSÃO
A importância de uma ONG de proteção animal fica evidente quando caminhamos
pelas ruas e nos deparamos com animais circulando sem ter comida ou água e o pior sendo
agredidos por seus donos, pessoas que deveriam amá-los e protegê-los.
Nosso trabalho não se trata apenas de resgate de animais em más condições, também
é um trabalho de fé na vida, pois alguns desses animais sobrevivem ou não. Somente os
protetores que atuam diariamente, sabem como é encontrar um animal entre a vida e a morte
e acreditar que ele tem chance de sobreviver, mesmo contra todas as expectativas. É muito
mais um trabalho de amor do que um trabalho físico.
E assim seguimos nosso caminho; orientando, resgatando, auxiliando tutores com as
informações necessárias para o bem-estar de seu pet e contribuindo para uma convivência
harmoniosa, fazendo cumprir as leis de maus tratos ou abandono de animais, leis essas, tantas
vezes “benevolentes” com seus infratores.
Nós voluntários da Associação Sempre a Seu Lado, nos sentimos orgulhosos em fazer
parte de uma equipe, cuja única direção, é levar, além das fronteiras de nosso município e até
onde nossa voz alcançar, as palavras de Leonardo da Vinci: “Chegará o tempo em que o
homem conhecerá o íntimo de um animal e nesse dia todo crime contra um animal será um
crime contra a humanidade”.

Araras, 31 de março de 2017.

_______________________________

ROSE MARY COSER - PRESIDENTE
ASSOCIAÇÃO SEMPRE A SEU LADO
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