No dia 4 de Outubro comemoramos o Dia Mundial dos Animais e por esse motivo a
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade oferecerá diversas
atividades para a população de Niterói durante o mês de Outubro, a fim de celebrar e de
comemorar o mês dos animais, abordando temas desde os animais domésticos até os
animais silvestres.
Nosso objetivo é construir conhecimento da população com relação as questões como
crueldade contra animais, guarda responsável, venda ilegal de animais, tráfico de
animais silvestres, entre outros.

PROGRAMAÇÃO

04/10 → 10h – Abertura solene das comemorações do Mês dos Animais, no MAC (Museu de
Arte Contemporânea)
Prefeito Jorge Roberto Silveira, Secretário de Meio Ambiente Fernando Guida e com o
coordenador Marcelo Pereira
Local: MAC (Museu de Arte Contemporânea - Mirante da Boa Viagem, S/N – Boa Viagem)

04/10 → 18h – Palestra: Área de Soltura e Monitoramento de Animais Silvestres
Palestrante: Maria Aparecida Gomes de Negreiros, Pedagoga, desenvolve um trabalho inédito
no Rio de Janeiro de criação da primeira Área de Soltura e Monitoramento de Animais
Silvestres, no caso a Fazenda São Benedito, em Rio Claro, que possui uma RPPN – Reserva
do Patrimônio Particular Natural.
Local: FAMATH (Faculdades Maria Thereza - Rua Visconde do Rio Branco, 869 - São
Domingos)

05/10 →
18:00 horas - Breve apresentação sobre o que são os tubarões
18:30 horas - Palestra Tubarões no Limite

19:30 horas - Exibição do documentário "Sharkwater"
21:00 horas - Debate aberto sobre os tubarões, Palestrante:
Palestrante: Paulo Guilherme "Pingüim" Alves Cavalcanti
Instrutor de mergulho especialista em Identificação de Seres Marinhos, Resgate e primeiros
socorros. Ambientalista agraciado com o prêmio Internacional Platinum Pro Fundation, por
mais de 5.000 mergulhos realizados e significante contribuição e atuação na atividade do
mergulho e meio ambiente, co-fundador do Projeto Divers for Sharks, autor do Imensidão, no
Jornal O Globo On Line e diretor do Centro de Estudos do Mar Onda Azul.
Local: FAMATH (Faculdades Maria Thereza - Rua Visconde do Rio Branco, 869 - São
Domingos)

08/10 → 10h - DIA MUNDIAL PELO FIM DA CRUELDADE ANIMAL
O DIA MUNDIAL PELO FIM DA CRUELDADE ANIMAL tem como principal objetivo dar voz aos
animais que sofrem diariamente. Este evento será realizado a nível mundial no dia 8 de
Outubro, pois é cada vez mais imperativo que se crie uma consciência global pelos direitos dos
animais. Queremos atrair a atenção de todas as esferas, da imprensa e do governo para
disseminar a informação. A proposta é evitar a indiferença e que haja punição para quem
maltrata animais. Acreditamos que podemos dar voz aos animais!
Vamos colocar as nossas boas ideias em marcha e caminhar juntos pelos Animais! Precisamos
de todo o apoio possível, por isso, comente, partilhe pelos seus contatos, divulgue!!!
O Silêncio e a Indiferença Matam!"
Local: Praia de Icaraí - (Calçadão em frente à Rua Miguel de Frias - Icaraí)

10/10 → 18h - Palestra “Senciência Animal”
Abertura: Vilmar Berna, ambientalista e escritor. Vencedor do premio Prêmio Global 500 Para o
Meio Ambiente dado pela ONU.
Palestrante: Elizabeth MacGregor, Gerente de desenvolvimento da WSPA (World Society for the
Protection of Animals);

A WSPA vem promovendo a construção de um movimento global de proteção animal há mais
de 29 anos. O trabalho da WSPA está concentrado em regiões do mundo onde há poucas
formas, sequer alguma, de proteção animal.
Local: FAMATH (Faculdades Maria Thereza - Rua Visconde do Rio Branco, 869 - São
Domingos)

10/10 a 22/10/10 → Exposição “Animais em Foco da WSPA”, Horário: O Itaipu Multicenter fica
aberto de segunda a sábado das 10 às 22 horas e domingos e feriados das 15 às 21 horas.

A exposição Animais em Foco é uma seleção comovente de fotografias que expõe o melhor e
o pior no tratamento dos animais pelo ser humano ao redor do mundo; da tragédia à esperança
que toca a emoção. Animais em Foco apresenta o trabalho da WSPA e de suas afiliadas que
agem, em torno do mundo, para combater o comércio ilegal de animais e de carnes silvestres,
a caça às baleias e as touradas, dentre outras campanhas. E provém auxílio em desastres

naturais e nas questões ligadas aos animais de produção. As mais de 40 fotografias
apresentadas na exibição foram tiradas por fotógrafos profissionais e membros da WSPA e de
suas afiliadas em trabalho de campo. A WSPA está em todos os continentes, e lida com a vida
de várias espécies.
Local: Itaipu Multicenter - (Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu)

12/10 → 10h - Dia das crianças com os Animais
Serão desenvolvidos trabalhos para o público infantil, com oficinas de desenhos, pintura facial
nas crianças com temas de animais, entre outras atividades.
Nesse dia, montaremos uma estrutura aonde teremos:
- Demonstração dos cães do Canil da PM;
- Demonstração dos cães do Canil do Corpo de Bombeiros;
- Demonstração do projeto Cão Guia Brasil;
- Presença do Batalhão Florestal falando sobre o combate ao tráfico de animais silvestres;
Local: Campo de São Bento - Icaraí

14/10 → 16h - WORKSHOP Vira-latas.com
Vira-latas Os verdadeiros cães de raça é um projeto de Comunicação inovador, de autoria e
direção do publicitário Tiago Ferigoli, criado para reunir diferentes segmentos para tratar de
responsabilidade social através da contextualização do significado da expressão "vira-lata".
Uma ação de crowdsourcing pioneira no país, onde pessoas de forma voluntária, ajudam a
tornar este projeto cada dia maior e mais importante. Este projeto agrega um livro, um filme
longa metragem, um workshop, uma coleção denominada VL e inúmeras ações de divulgação,
dentre
elas
as
redes
sociais.
O workshop que será realizado no MAC tem o objetivo de expor essa jornada de quase cinco
anos de trabalho e estimular alunos e profissionais a desenvolverem projetos voltados para o
empreendedorismo social. O mundo precisa desenvolver uma comunicação mais responsável,
com conteúdos mais elaborados que transmitam mensagens educativas. Este é o mote do
workshop: como utilizar a Comunicação para vender, através da criatividade, mas também para
educar.
Local: MAC ( Museu de Arte Contemporânea - Mirante da Boa Viagem, S/N – Boa Viagem)

19/10 → 9 as 18hs - III ECADIA – Terceiro Encontro Carioca de Direitos dos Animais.
Palestras e debates sobre Direitos dos animais com os maiores especialistas do Brasil.
Local: MAC ( Museu de Arte Contemporânea - Mirante da Boa Viagem, S/N – Boa Viagem)

20/10 → 14h Debate: “Zoológicos: extinção ou evolução?”.
Venha debater sobre um tema muito polêmico ultimamente, Zoológicos.
Palestrante: Roched Seba
Local: Centro Cultural Abrigo dos Bondes (Rua Marquês do Paraná, nº 100 - Centro)

22/10 → 10h - Bate papo: “Vegetarianismo: Direito dos Animais em questão”
Bate papo com membros do grupo Niterói da Sociedade Vegetariana Brasileira e com o
coordenador Marcelo Pereira
Venha conhecer também a campanha Niterói, Segunda sem Carne
Local: Espaço Ponto.ORG ( Rua Ministro Otavio Kelly, 231 – Jd. Icaraí )

25/10 → 10h - Palestra: “Introdução ao Bem Estar Animal”
Palestrante: Juliana Ferreira (Professora da Universidade Federal Fluminense – UFF)
Local: UFF Veterinária (Rua Vital

Brazil, n° 64, Vital Brazil)

