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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS NO
“CANTINHO DA TIA SELMA”

DATA DAS AÇÕES – 14/05/2013
REALIZAÇÃO - Equipe SEPDA composta por:
Assessora Administrativa – Luciene Oliveira
Assistente Técnico Veterinário – Dr. Hélio Pradera
Assistente Administrativo – Jorge Eduardo
Motoristas – Vicente e Paulo
Fomos até a residência da Sra. Selma Rosa de Freitas, atendendo a determinação
do Sr. Secretário Claudio Cavalcanti no dia 14/05/2013, para fazer atendimento “in
loco” ao abrigo “Cantinho da Tia Selma”, atendendo algumas das demandas do
mesmo, que foram repassadas para a SEPDA pela Dra. Cláudia Magalhães no dia
29/04/2013, dia em que foi realizada a vistoria técnica pela veterinária.
Conforme determinação do Secretário foi pedido por e-mail a presença da
senhora Fátima Castanheira para estar presente no dia e hora marcada com a Sra.
Selma, para que servisse de testemunha das ações realizadas pela SEPDA, mas a
mesma pronunciou por e-mail que não poderia comparecer, pois já tinha
compromisso de consulta médica agendado anteriormente, e por esse motivo não
estaria presente. A Sr.ª Fátima Castanheira é uma das pessoas que ajudam a Sra.
Selma com os animais com várias coisas, ração, medicamentos e etc...
A SEPDA já atendeu a Sra. Selma no dia 07/05/2013 com 150 kg de ração para
cão e 75kg de ração para gato, produtos entregues por Luciene Oliveira (Assessora
SEPDA). Hoje entregamos vários produtos como ração, medicamentos, insumos e
etc... Realizamos também o cadastramento do Abrigo “Cantinho da Tia Selma” na
SEPDA, para que conforme os trâmites legais da PCRJ( Para a SEPDA poder ajudála, precisa se cadastrar como “ Centro de Acolhimento de Animais”), a partir de hoje o
mesmo passa a ser reconhecido como tal. Segue abaixo a relação do material
entregue.
A Sra. Selma Freitas recebeu orientações do técnico veterinário Hélio Pradera
como proceder com os medicamentos para o tratamento dos animais e a dosagem
correta de aplicação dos mesmos de acordo com as doenças apresentadas no
momento; existem oito (8) felinos com esporotricose e outros com rinotraqueite, os
cães apresentam problemas na pele e foi diagnosticado através de laudo médico,
esporotricose em três (3) cães, (trouxemos cópia do laudo), a Sra. Selma Freitas
também se encontra com a doença e foi orientada por nós para começar o tratamento
na FIOCRUZ.

Tiramos fotos do local e do material entregue, apesar do horário avançado (final
de tarde), se tornou difícil tirarmos fotos do local onde ficam os felinos, mas a Sra.
Selma se colocou a disposição para nos receber em outro dia, para termos melhor
acesso aos fundos da sua residência local onde ficam os felinos. Ela nos solicitou a
possibilidade de conseguirmos gaiolas para que ela possa separar os gatos que se
encontram em tratamento, falei com ela que estamos fazendo contato para
possivelmente atende-la nesta solicitação.
Orientamos a Sra. Selma que não acumule mais objetos variados no interior de
sua casa e corredor onde ficam os animais, pois o acúmulo de objetos criam focos de
insetos diversos (mosquitos e baratas). O local se apresentava em condições boas de
higiene no momento (pois ela havia lavado e colocado desinfetante no local),
Comunicamos a ela que é muito importante manter o local sempre que possível
asseado e que ela não pegue mais animais na rua, pois o espaço não comporta mais
nenhum animal, em relação aos objetos que ainda se encontram lá ela se
comprometeu de tirar com a ajuda de seu genro no dia 16/05 (nos oferecemos para
tirar, mas ela disse que o genro precisa das telhas e outros materiais).
Em relação aos animais ela possui o número de 72 animais (entre cães e gatos)
discriminados da seguinte forma:
48 – cães (34 fêmeas / 14 machos) – 1 cadela p/esterilizar e os filhotes (4)
24 - gatos (não discriminou)
Os animais que precisam ser esterilizados, segundo D. Selma, existe uma
senhora que já pagou as cirurgias para o Dr. Francisco veterinário amigo de D.
Selma, portanto ela não irá utilizar o serviço prestado pela SEPDA, mas mesmo
assim ela irá nos comunicar se caso precisar de esterilização nos Minicentros. A
propósito as cirurgias foram pagas pela Sra. Lucia Muniz.
Fora os medicamentos e insumos, a Sra. Selma nos solicitou a possibilidade de
conseguir casinholas e gaiolas para os animais. Ela assinou o cadastro entregou os
documentos e também assinou o recebimento dos materiais fornecidos pela SEPDA.
A Sra. Selma me entregou as multas que foram impetradas a ela pela SUBVISA,
para providenciar o pagamento de acordo com determinação do Secretário.
RELAÇÃO DO MATERIAL ENTREGUE:
1. Itraconozol (240 cápsulas para tratamento de esporotricose)
2. Amoxilina
(cinco frascos – 250 mg suspensão)
3. Cefalexina (5 frascos – 250 mg suspensão)
4. Metronidazol ( 3 frascos - 250 mg suspensão)
5. Rifocina
( 1 frasco)
6. Esparadrapo ( 5 rolos)
7. Gaze
( 1 pacote c/ 500 unidades)
8. Mata bicheira (Max Prata – 3)
9. Top Line
(1 frasco)
10. Seringas
( 60 unidades)
11. Sacos de Ração p/gato – 2 c/ 25kg cada
12. Baldes de papinha p/cão filhote - (5 unidades)
13. Tubos de Colagenase pomada - (5 unidades)
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2013.
Luciene Oliveira - Assessor III - SEPDA

