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Nesta sexta-feira (18/02), acontecerá mais uma edição do projeto Nossa Onda é

Preservar, realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Pesca, Proteção Animal

e Agricultura (SEMMAPA), e também da Feira de Adoção, organizada pelo Departamento

de Proteção Animal (DEPAN). As atividades ocorrem no calçadão da beira-mar, entre as

avenidas Santa Rosa e Garibaldi. A Feira de Adoção inicia às 10h. Já o projeto estará

aberto ao público das 14h às 17h.

Nossa Onda é Preservar

O projeto é uma parceria da Prefeitura de Imbé com a Patrulha Ambiental da Brigada

Militar (Patram) e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). Uma

estrutura será montada no calçadão da avenida Beira-Mar para debater e esclarecer com

moradores e veranistas temas relacionados à educação ambiental, além de curiosidades

sobre a fauna e flora local. A ação também contará com uma exposição de animais

taxidermizados e esqueletos de animais marinhos, além da apresentação do trabalho de

mestrado da UERGS, "Orientações sobre o descarte correto de medicamentos".

Feira de Adoção

O DEPAN está promovendo a adoção responsável como uma forma de combater o

abandono e maus-tratos de animais. No local, o Departamento também receberá a

doação de ração para os animais de rua da cidade.

Para adotar um pet é necessário apresentar documento de identidade, CPF e

comprovante de residência, além de ser maior de idade. O candidato passará ainda por

uma entrevista para conseguir realizar a adoção e assinará um termo de

responsabilidade, assumindo o compromisso de cuidar do bem-estar e outras

necessidades do animal.

Todos os filhotes têm a castração garantida pela Prefeitura quando chegarem na idade

mínima para o procedimento. Os filhotes estão desverminados. Já as vacinas ficam por

conta do tutor.

https://jplitoral.com.br/sexta-feira-e-dia-de-nossa-onda-e-preservar-e-feira-de-adocao-em-imbe/



