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V Cãominha Videira reúne 600 pessoas
APANVI

Os cães videirenses 
participaram jun-
to de seus donos 

de um evento animado e 
divertido neste domin-
go (6). Organizado pela 
Associação Protetora dos 
Animais de Videira (Apan-
vi), a “V Cãominha Videira 
Pela Posse Responsável”, 
reuniu cerca de 600 pesso-
as. Acompanhados de seus 
cachorros, os participantes 
se encontraram na Rua 
Manoel Roque e caminha-
ram em direção à Avenida 
Beira Rio. Lá foram realiza-
dos diversos sorteios, uma 
palestra e a premiação do 
“Cãocurso”.

 Segundo a presi-
dente da Apanvi, Tais Kai-
ser, o encontro foi muito 
produtivo e grati� cante. “A 
organização alcançou seu 
objetivo, que era promover 
a interação dos animais 
com os seus donos, a � m de 
conscientizar a população a 
respeito da posso responsá-
vel. A Apanvi � cou muito 
satisfeita de ver tantos ani-
mais reunidos, todos bem 
cuidados, bonitos e com 
um bom relacionamento 
com seus donos. Além de se 

EVENTO ACONTECEU NESTE SÁBADO (6) COM O OBJETIVO DE PROMOVER O RESPEITO DE DIFUNDIR A POSSE RESPONSÁVEL

divertir com seus animais, 
as pessoas fazem novos 
amigos e trocam ideias”, 
conta ela. Durante todo o 
evento, foram disponibili-
zados lixeiras para a coleta 
dos resíduos e recipientes 
com água para os animais.

 Após a caminhada, 
o adestrador voluntário, 
Danilo Heineman, fez uma 
breve palestra para os “cão-
minhantes” e apresentou 
alguns números de suas 
adestrações. “Danilo frisou 
a importância do dono do 
animal ser o seu ‘chefe’, e 
não o contrário. Quando o 
animal domina seu dono, 
resulta em abandonos e 
maus tratos. Mas na verda-
de, depende do dono saber 
como se impor com seu 
bichinho”, a� rma Tais.

 Ao todo, foram 
sorteados mais de 100 brin-
des para quem comprou a 
� cha de inscrição, no valor 
de R$3. “Foram guias, co-
leiras, camas, ração, banho 
e tosa, baldes para guardar 
ração, entre muitas outras 
coisas. O público � cou satis-
feito com os brindes”, conta 
a presidente da Apanvi.

 Foram arrecada-
dos  R$3,1 mil os quais 
serão revertidos no tra-
tamento dos cães aban-
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donados acolhidos pela 
associação. “O dinheiro 
das inscrições e dos patro-
cínios serão utilizados na 
recuperação e na castração 
dos animais, que são feitas 
em parceria com a Vida 
Veterinária”, informa Tais.

 Para ela, muitos 
dos problemas de aban-
dono e maus tratos com 
animais seriam resolvidos 
com o apoio do poder pú-
blico. “Esperamos uma lei 
municipal em apoio à lei 
federal rígida, que puna 

de verdade os malfeito-
res. Existe um projeto que 
foi aprovado na Câmara 
chamado ‘Castra Móvel’, 
baseia-se em uma van com 
um centro cirúrgico para 
a castração de animais de 
famílias carentes de forma 

gratuita, o projeto está em 
fase de cotação de valores, 
mas quando colocado em 
prática, ajudará a diminuir 
o número de animais aban-
donados, e, consequen-
temente, os maus tratos” 
� naliza Tais. 


