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1. CONTEXTO HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO  

Paulo Santangelo, natural do Rio de Janeiro (RJ), é um engenheiro de 

telecomunicações conhecido também, como “Protetor Paulo”. Paulo, por sua vez, 

chegou a participar de circuitos de surf junto com Paulo Zulu e, em 2010, veio para 

Santa Catarina, onde reside atualmente no Bairro Albardão, em Palhoça (SC).  

Tudo começou quando o Paulo estava em posto de combustível, em São José 

(SC), e se deparou com um atropelamento, onde, após o motorista ter atropelado um 

cachorro, o mesmo desceu do carro e foi verificar se havia ocorrido alguma avaria no 

seu veículo, retornou ao seu carro e simplesmente deixou o cão agonizando, ali 

mesmo, no asfalto. Assistindo aquela cena, Paulo sensibilizou-se e, com a ajuda de 

um frentista, retirou o animal do local e o levou a um veterinário.  

Desde então, Paulo vem acolhendo e resgatando cães abandonados ou em 

situações vulneráveis. Hoje, o protetor abriga, aproximadamente, 200 cães, sendo ele 

quem faz todos os cuidados, acordando cedo todos os dias para poder alimentá-los 

com todo o amor, carinho e cuidado.  

Quando os animais são recolhidos, a preocupação é, sem dúvidas, com a 

alimentação, castrações, consultas veterinárias (quando necessário), remédios 

(vermífugos), vacinação, entre outros. Apaixonado pelo que faz, Paulo se importa com 

o bem-estar de todos os cães e recolhe, sem pensar, muitos que, infelizmente, são 

abandonados e maltratados nas ruas, não se importando com a quantidade ou com o 

que precisará fazer para que o animal fique saudável ou ainda se irá adquirir ou não 

uma dívida. Para ele o que importa, em primeiro lugar, é sempre o bem-estar dos 

animais.  

O abandono de animais é crime, mas nos últimos anos e nessa situação que 

estamos vivendo (pandemia), têm sido exorbitante o número de cães abandonados e 

os cães em que o Protetor Paulo recolhe tem crescido a cada dia. A adoção tem se 

tornado um desafio, pois muitas pessoas, por vezes, querem um animal de raça ou 

ainda não querem o animal porque “ele pode dar trabalho”. Encontrar pessoas que 

estejam dispostas e de coração aberto para dar um lar para estes cães está sendo 

uma das dificuldades no quesito adoção. 
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2. JUSTIFICATIVA  

O Projeto Cooperação faz parte da disciplina gestão de captação de recursos, 

da sétima fase (matutino), do curso de administração da Faculdade Municipal de 

Palhoça. Neste projeto, os alunos devem captar recursos para ajudar uma instituição, 

ou seja, o dinheiro ou outro bem, deve ser captado através de apoiadores, parceiros, 

pedágios, sorteio, entre outros.  

O Projeto Cooperação é, sobretudo, um agradecimento por parte dos alunos 

da Faculdade Municipal de Palhoça, pois, por se tratar de uma instituição gratuita e 

pública, seus estudos são realizados graças à sociedade. Os alunos retribuem, então, 

auxiliando uma instituição carente, através de um gesto nobre. Logo, é escolhido, em 

primeira instância, uma causa que gostaríamos de apoiar e, em segunda instância, 

uma instituição não governamental (ONG) para ser ajudada. Uma votação foi realizada 

e, por escolha democrática, a ajuda seria destinada à causa pet, que já foi 

anteriormente realizada pela turma de 01/2020, auxiliando, então, o protetor Paulo 

Santangelo novamente.  

No projeto não será realizada doações financeiras ao protetor, mas ações 

como: ajuda voluntária de alunos na estrutura em que acomodam-se os cães (força 

braçal), doações de rações, custos veterinários, remédios, vacinas, entre outros. Além 

disso, será realizado campanhas de marketing no Instagram do Projeto Cooperação 

Matutino para divulgá-lo e convertê-lo em ações para o benefício dos cães. Com a 

divulgação nas mídias sociais, torna-se mais fácil para pessoas que sonham em adotar 

um cachorro, conhecer a iniciativa e, de fato, adotar seu pet.  

A ideia central do Projeto Cooperação Adote foi a adoção do maior número 

de cães possível, realizar feiras de adoção em locais estratégicos, diminuindo, assim, 

o número de cães que não possuem uma família. Porém, devido a pandemia do 

Coronavírus (COVID-19), não foi possível realizar esta ação, sendo o destino do 

dinheiro arrecadado convertido em rações, pagamento de custos veterinários dirigidos 

a vacinas. Durante a pandemia, alguns alunos sensibilizaram-se e foram até o local 

para ajudá-lo com a limpeza do espaço, com a instalação de novos abrigos para 

facilitar em sua rotina diária, com o registro dos cães para divulgação nas mídias 

sociais e verificar, sobretudo, as necessidades relacionadas ao projeto.  

Atualmente, o protetor Paulo conta com, aproximadamente, 200 cães sob 

sua tutela e sua estrutura está localizada no sul do município de Palhoça. O mesmo 

recolhe os cães abandonados e maltratados nas ruas e, com todo amor e carinho, 
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cuida de todos eles em sua residência. As castrações e as vacinas são realizadas 

para que os cães não reproduzam-se e recuperem-se da vida na rua. Então, o cão 

irá aguardar, alegre e radiante, para ser adotado e ganhar um novo lar.  

Mesmo em isolamento social, foram realizadas ações para trazer novos 

adotantes, que consistiu em fazer uma triagem de adotantes em potencial para, então, 

levá-los até o abrigo destes, aproximadamente, 200 cães para que a adoção seja, de 

fato, efetiva e que conseguíssemos, sobretudo, atingir o nosso objetivo principal, a 

adoção do maior número de cães possível. O Projeto Cooperação Adote conseguiu, 

através destas triagens e visitas realizadas, respeitando todas as medidas de 

prevenção solicitadas pelo decreto governamental, a adoção de, aproximadamente, 

20 cães, o que é um resultado maravilhoso, visto que com a pandemia do Coronavírus 

e o índice de desemprego subindo, as pessoas ficam receosas em realizar a adoção.  

Os projetos realizados por todas as turmas da sétima fase do curso de 

administração proporcionam visibilidade para a Faculdade Municipal de Palhoça, onde 

a sociedade observa a dedicação e os esforços que os alunos realizam para ajudar 

uma causa nobre, proporcionando benefícios para a sociedade. Além disso, através 

do projeto as pessoas conhecem a instituição que, por sua vez, proporciona um ensino 

superior de qualidade e gratuito.  

3. OBJETIVOS  

Um dos objetivos do Projeto Cooperação Adote é, sem dúvidas, vivenciar na 

prática como a disciplina gestão de captação de recursos pode ser importante tanto 

para vida, quanto a sobrevida de todas as empresas, principalmente para empresas 

do terceiro setor como, por exemplo, as ONG´s.  

A seguir serão apresentados os objetivos gerais e os objetivos específicos 

desenvolvidos durante o primeiro semestre de 2021 pelos acadêmicos da sétima fase 

do curso de administração da Faculdade Municipal de Palhoça. 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

O Projeto Cooperação Adote tem como objetivo geral, proporcionar ao 

protetor Paulo Santangelo, um dia a dia mais prático.  
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No que diz respeito à alimentação e a estrutura do local dos, 

aproximadamente, 200 cães, realizamos a doação de rações, instalação cercas para 

novos cães, limpeza e organização do espaço físico, tornando o ambiente limpo e 

seguro. Auxiliamos também em ações de adoções conscientes, sempre visando o 

bem-estar dos cães.  

Mediante ao cenário em que todos estamos vivenciando, os acadêmicos, 

através de conversas com o protetor Paulo Santangelo, por meio do WhatsApp e aulas 

onlines, utilizando-se da plataforma Google Meet, traçaram as ações, de forma 

organizada, onde definiu-se os meios para a captação de recursos e seus respectivos 

destinos, bem como as ações para acompanhar os adotantes em potencial e as 

execuções quanto a manutenção e a limpeza do local, entre outros.  

Os acadêmicos responsáveis pelo marketing do Projeto Cooperação Adote, 

Nataly Machado Jungblut e Francieli Filisbino, mantinham a interação com o público 

através de publicações constantes e importantes sobre a conscientização e a 

divulgação de todas as ações realizadas pela turma, de forma transparente.  

Uma das ações de marketing com maior repercussão durante o semestre, foi 

a divulgação de fotografias dos nossos astros peludos nas caixas de pizza da pizzaria 

4 Queijos, em Palhoça (SC). O apoio ao Projeto Cooperação Adote foi, sem dúvidas, 

essencial para alcançarmos um público ainda maior e a ação continua fixa nas caixas 

de pizza, para que todos conscientizem-se sobre o ato de amor que é a adoção.  

Outra importante ação conquistada pela acadêmica Tatiane foi o apoio do 

jornal Palhocense, que ao publicar em seu jornal impresso a campanha de adoção 

abraçada pelos acadêmicos, contribui ainda mais para buscar pessoas que estejam 

dispostas a dar um novo lar a estes cães. 

Foi realizado a doação de uma pizza pelos acadêmicos para a realização de 

um sorteio no instagram para quem participasse da campanha, onde a pessoa que 

comprasse a pizza e seguisse as regras de divulgação participaria de um sorteio tendo 

como premiação uma pizza adquirida com recursos doados pelos acadêmicos, 

contribuindo para a divulgação do projeto e fomentando novos doadores.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Captar recursos financeiros através de doações espontâneas e sorteios (rifas de 
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dia dos namorados e páscoa);  

● Conseguir doações de medicamentos, rações, vacinas e demais serviços 

veterinários com o apoio de clínicas parceiras;  

● Conseguir parcerias com as empresas dispostas a apoiar a causa;  

● Divulgar o Projeto Cooperação Adote nas mídias sociais e, assim, alcançar um 

público-alvo, sendo esse, as pessoas que estejam dispostas a adotar e ajudar os 

cães; 

● Instalar comedouros que facilitem o dia a dia do protetor Paulo Santangelo; 

 ● Realizar a manutenção e a limpeza do espaço físico, dividindo-se em alguns 

grupos de alunos;  

● Realizar feiras de adoção;  

● Verificar a necessidade de alteração na estrutura dos canis dos, 

aproximadamente, 200 cães;  

4. PÚBLICO-ALVO  

O Projeto Cooperação Adote possui como público-alvo os, aproximadamente, 

200 cães sob a tutela do protetor Paulo que, no início do projeto correspondiam a 150. 

Esses são cães que foram abandonados, alguns deles até sofreram maus-

tratos, passando fome e frio. O projeto beneficia estes cães através da divulgação para 

encontrarem um lar. Assim como, a ajuda financeira com a compra de rações, 

pagamentos de castrações, custos veterinários, vacinas, entre outros. 

 

5. METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento deste trabalho escrito, não foi escolhido um modelo 

padrão. Entretanto, todas as ações realizadas devem ser constatadas no trabalho. 

Além disso, deve ser escrito de uma forma clara e precisa, para que seja uma leitura 

de fácil compreensão. A divisão do trabalho foi realizada da seguinte maneira:  

1. Contexto Histórico da Organização  
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Nesta etapa foi descrito um pouco da história do protetor Paulo Santangelo e o 

que o motivou a iniciar o projeto. Assim como, as ações realizadas desde o início de 

seu projeto, seus desafios, rotinas, entre outros.  

2. Justificativa  

Nesta etapa é justificado o motivo da escolha ter sido a causa do protetor Paulo 

e como o Projeto Cooperação Adote irá realizar esse auxílio, descrevendo os impactos 

na sociedade, a relevância de suas ações e os benefícios que podem trazer tanto para 

sociedade como para a Faculdade Municipal de Palhoça.  

3. Objetivos  

Aqui foram descritos quais serão os objetivos do Projeto Cooperação Adote. 

Primeiramente, o objetivo geral, determinando as principais ações que se pretende 

realizar ao decorrer do semestre. E, os objetivos específicos, apresentando 

detalhadamente as ações a serem desenvolvidas pela turma.  

4. Público-Alvo  

Aqui será esclarecido qual é o público-alvo que, no caso do Projeto Cooperação 

Adote, são os, aproximadamente, 200 cães sob a tutela do protetor Paulo Santangelo 

e como é a situação que esses animais se encontram quando o mesmo acolhe e 

resgata. 

 
 

5. Metodologia  

Nesta etapa é descrito como o trabalho foi realizado como, também, sua 

divisão, tudo para que fique compreensível ao leitor.  

6. Equipes e Parcerias  

Nesta etapa é revelado todos os envolvidos, tanto os acadêmicos idealizadores 

do Projeto Cooperação Adote, quanto as empresas que se tornaram parceiras durante 

o processo de execução do projeto.  

7. Metas  

Nesta etapa explica-se as ações que foram realizadas dentro de prazos 



 

8 

determinados, para que o objetivo previamente estabelecido pelo projeto, fosse, de 

fato, alcançado.  

8. Cronograma  

Aqui será descrito o tempo de realização do projeto, bem como as datas em 

que foram realizadas as atividades cumpridas. O cronograma serviu para podermos 

nos auxiliar no controle e gerenciamento de desenvolvimento do projeto.  

9. Orçamentos  

É a parte que se faz a exposição da previsão de aquisições, doações, despesas 

e receitas obtidas durante as atividades que foram propostas em votação pelos 

acadêmicos. Faz-se necessário e auxilia diretamente na definição das próximas 

atividades a serem realizadas.  

10. Avaliação e Resumo  

Pode ser considerada uma das etapas mais importantes, a fim de nos direcionar 

a tomar as devidas conclusões sobre o projeto. Os pontos relevantes, onde tivemos 

êxito, o que não conseguimos atingir, como a sociedade pode reagir a certas situações 

e o que podemos levar para nossa vida em relação ao projeto como um todo. 

 

6. EQUIPES DE TRABALHO E EMPRESAS PARCEIRAS  

O Projeto Cooperação Adote foi idealizado pelos acadêmicos da sétima fase do 

curso de administração matutino da Faculdade Municipal de Palhoça durante a 

disciplina gestão captação de recursos, onde em todos semestres os alunos da sétima 

fase tanto matutino, quanto noturno, planejam suas estratégias, traçam metas e 

reúnem esforços para poderem transformar a instituição escolhida, retribuindo à 

sociedade, uma vez que os recursos da faculdade origina-se de contribuições sociais 

e impostos.  

Para todas as ações realizadas durante o semestre foram desenvolvidas 

equipes, onde cada uma possui um compromisso, desde o planejamento do projeto, 

escrita do trabalho, elaboração do orçamento financeiro até as realizações de 

divulgações em mídias sociais, com o auxílio da professora orientadora Msc. Joici 

Lilian Rodrigues.  
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Para que o projeto possuísse sucesso, foi fundamental o apoio de todos os 

parceiros envolvidos que dispuseram-se a abraçar a causa e ajudar a realizar ações 

em prol da causa animal. Esses parceiros contribuíram desde a mão de obra, até 

recursos financeiros ou materiais, a seguir será destacado o nome de todos envolvidos 

direta e indiretamente:  

● 4 Queijos Pizzaria;  

● Jornal Palhocense; 

●Gislaine consultora natura 

● Doação do serviço de designer de sobrancelhas da empresa Studio Eduarda 

Schelemper, para a realização de um sorteio. 

 

Gostaríamos de deixar aqui registrado o nosso muito obrigado a todas as 

empresas parceiras que apoiaram e ajudaram na realização deste projeto. A 

colaboração de todos foi, sem dúvidas, essencial para que todas as ações voltadas 

para a captação de recursos em benefício dos, aproximadamente, 200 cães fossem 

realizadas. Muito obrigado!  

7. METAS E OBJETIVOS  

As metas são desenvolvidas para o alcance dos objetivos. Elas devem ser 

alcançáveis e realistas e os responsáveis por executá-las devem, sobretudo, 

estabelecer prazos para que o cumprimento delas seja, de fato, realizado. Em seguida 

serão apresentadas as metas do Projeto Cooperação Adote:  

● Adoção do maior número de cães possíveis;  

● Compra de rações;  

● Compra de vacinas; 

● Contribuição com mão de obra (força braçal) para a organização e limpeza do 

espaço físico onde abrigam-se, aproximadamente, 200 cães;  

● Sorteio de uma cesta de produtos Natura para o dia das mães;  

● Utilização das mídias sociais (Instagram) para a conscientização e divulgação 
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do Projeto Cooperação Adote; 

● Sorteio de uma pizza aos participantes que aderirem a  promoção postando 

nos stories do instagram a caixa de pizza comprada, marcando o projeto e o 

protetor Paulo em sua publicação. 
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8. CRONOGRAMA  

O cronograma é responsável pelo planejamento e controle do Projeto 

Cooperação Adote, onde são definidas e detalhadas as atividades a serem executadas 

durante todo o período do projeto. A seguir utilizaremos a ferramenta administrativa 

5W2H para estabelecer o quê (what), quem (who), onde (where), por que (why), 

quando (when), como (how) e quanto custa (how much). Confira abaixo!  

Tabela 01: Plano de Ação - 5W2H. 
 

Plano de Ação - 5W2H 

O que? Quem? Onde? Por quê? Quando? Como? Quanto? 

Definir uma 

Causa para ser 

Ajudada 

Acadêmicos 

da 7º Fase 

Em Sala 

de Aula 

Iniciação do 

Projeto 26/02 Votação - 

Definição de 

Camisetas 

Personalizadas 

para promoção 

de ações 

Acadêmicos 

da 7º Fase 

Em Sala 

de Aula 

Confecção 

de 

camisetas 

para 

divulgar o 

projeto 02/03 Instagram 

R$: 

20,00/ 

un 

Divulgação do 

projeto através 

de mídias 

sociais 

Acadêmicas

: Nataly, 

Franciele 

Instagram, 

whatsapp 

Para 

divulgar o 

Projeto,  e 

incentiva a 

adoção 

05/03/20

21 Duas 

a cinco 

vezes 

por 

semana 

Postagens 

de 

lembretes, 

fotos, 

mensagen

s 

 

Início do 

Projeto 

Acadêmicos 

da 7º Fase 

Em Sala 

de Aula 

Método de 

Avaliação 

estabelecid

o 05/03 

Abordage

m 

(Professor

a) - 

Contatos com 

empresas locais 

Acadêmicos

;Ana Flávia, 

Henrique, 

Vitor 

Faculdade 

Municipal 

de 

Palhoça 

Apresentar 

o 

Projeto e 

concretizar 

Parceria 

A partir 

de 19/03 

Através de 

ligações e 

visitas - 

Definir a criação 

de uma rifa 

Acadêmicos 

da 7º Fase 

Em Sala 

de Aula 

Iniciação do 

Projeto 19/03 Votação R$ 2,00 cada número 

Visita ao 

Protetor Paulo 

Professora 

Joici 

Acadêmicas

: Nataly, 

Sítio que 

abrigam se 

os Cães 

Conhecer o 

Local e 

conversar 

sobre o 16/04 

Com 

veículo da 

professora - 
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Tatiane Projeto 

 

Sorteio da 

Rifa de 

dia das mães 

 

 Acadêmicos  

Acadêmico

s da 7º 

Fase 07/05 

Meio 

Digital 

R$ 

2.000,00 

Pagamento dos 

custos com a 

cesta Nataly Gislaine 

Para 

utilização 

como 

prêmio para 

rifa 13/05 

Pagament

o via Pix 

R$: 

150,00 

 Compra das 

vacinas Nataly 

Clínica 

veterinária 

Destinar 

aos 

Cães do 

Protetor 13/05 

Pagament

o via Pix 

R$: 

900,00 

Limpeza do 

terreno e 

Registro dos 

Cães 

Ana Flavia, 

Cristiano, 

Henrique, 

Luiz, Vitor 

Sítio do 

Protetor 

Para 

melhorar a 

Estrutura e 

divulgar os 

Cães para 

Adoção 15/05 

Locomove

ndo -se ao 

Sítio - 

Doação de 06 

Pacotes de 

Ração (120 KG) 

Nataly, 

Cristiano 

Compra 

na 

Agropecuá

ria 

Destinar 

aos 

Cães do 

Protetor 10/06 

Pagament

o via Pix 

R$: 

950,00 

Início da 

Campanha 

com a 

Pizzaria 

Queijos. 

Pizzaria 

4Queijos 

Região 

em que a 

Pizzaria 

atua 

(Palhoça e 

São 

José) 

Para 

divulgação 

do Projeto e 

dos Cães 

para 

Adoção 21/06 

Através da 

Entrega de 

Pizza, com 

a Caixa 

contendo 

os 

Informativo

s - 

Promoção com 

sorteio de pizza 

Acadêmicos 

da 7º Fase Instagram  

Para 

divulgação 

do Projeto e 

dos Cães 

para 

Adoção 02/07 

Realização 

de um 

sorteio 

para 

divulgar   
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Divulgação em 

jornal de 

circulação 

Jornal 

Palhocense 

Jornal 

impresso 

Para 

divulgação 

do Projeto e 

dos Cães 

para 

Adoção  

Por meio 

de uma 

matéria 

com fotos 

dos cães e 

endereço 

virtual do 

protetor  

Finalização do 

Projeto Acadêmicos 

Sala de 

Aula 

Online 

Finalizar o 

Projeto 25/06 

Google 

Meet - 

 
Fonte: Dados Primários (2021).  

9. ORÇAMENTO  

Nesta etapa, será exposto todo o orçamento do Projeto Cooperação Adote. Ele 

servirá como base para a tomada de decisões, alinhando a gestão para a realização 

dos seus objetivos, bem como de suas metas estabelecidas a curto e longo prazo. 

Torna-se necessário o controle para que se preciso for, tome ações corretivas, visando 

sempre o cronograma previsto e os objetivos a serem alcançados.  

O orçamento será apresentado, bem como todo o capital adquirido e investido 

durante o período do projeto, que compreende desde o seu início, no dia 26/02/2021, 

quando iniciou-se a fase de planejamento, até a entrega do trabalho, com a finalização 

do projeto no dia 25/06/2021. A seguir será apresentado o orçamento do trabalho 

detalhadamente:  

Tabela 2: Doações realizadas para o Protetor Paulo, por meio do Projeto 
Cooperação Adote. 

DOAÇÃO 

ALUNOS  PRODUTO  VALORES 

 NATALY SERVIÇOS 
VETERINÁRIOS 

R$ 900,00 

CRISTIANO RAÇÃO  R$ 975,00 
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TOTAL    R$ 
1875,00 

 
Fonte: Dados Primários (2021).  
 

Tabela 3:Despesas com o projeto. 

DESPESAS 

ALUNOS  PRODUTO  VALOR
ES 

NATALY PIZZA PARA 
SORTEIO 

R$ 75,00 

GISLAINE CESTA DE 
PRODUTOS NATURA 
PARA RIFA 

R$ 
150,00 

TOTAL    R$ 
225,00 

Fonte: Dados Primários (2021).  

Tabela 4: Fluxo de Caixa. 

FLUXO DE CAIXA 

AÇÕES  ENTRADA  SAÍDA 

RIFA DE DIA DAS MÃES R$ 2.000,00  

DOAÇÃO PIX  R$ 25,00  

DOAÇÃO DOS 
ACADÊMICOS 

R$ 75,00  

SALDO  R$ 2.095,00  

PIZZA PARA SORTEIO  R$ 75,00 

CESTA PARA RIFA  R$150,00 

SALDO  R$ 1.875,00  

VACINAS   R$ 900,00 

SALDO  R$ 975,00  
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RAÇÕES R$ 975,00  

SALDO  R$ 0,00  

 

Fonte: Dados Primários (2021).  

10. AVALIAÇÃO RESUMO  

Iniciamos o semestre com o propósito de atingir todas as metas e os objetivos 

estabelecidos, além de captar recursos para o Projeto Cooperação Adote que seriam 

utilizados em benefício de, aproximadamente, 150 cães e realizar eventos para que 

esta captação de recursos fosse, de fato, efetiva. Entretanto, podemos observar que 

realizamos muitas ações, uma vez que todo o cenário mundial mudou devido ao 

Coronavírus (COVID-19), inclusive o método de ensino da Faculdade Municipal de 

Palhoça.  

Os acadêmicos ficaram restritos a aulas online e a situação impossibilitou a 

realização de eventos nos quais estavam planejados. No entanto, a turma empenhou-

se e realizou, dentro de suas possibilidades, aproximadamente 20 adoções de cães, 

além da captação de recursos e, sem dúvidas, muita divulgação nas mídias sociais do 

Projeto Cooperação Adote. Este último tema, por sinal, foi muito comentado pela 

turma, uma vez que, até sentimos na pele o que efetivamente o projeto realizava, não 

sabíamos da grande importância para a sociedade.  

Através do Projeto Cooperação Adote, podemos mostrar a muitas pessoas a 

realidade do município de Palhoça, sendo pela falta de recursos no âmbito 

governamental ou pela falta de consciência das pessoas, que acabam abandonando 

os animais nas ruas. Desta forma, possuímos um saldo positivo, confirmando o que 

nos propusemos a fazer desde o início do semestre, promover a adoção do maior 

número de cães possível mas, além disso, conscientizar as pessoas de toda essa 

realidade vivida ao nosso lado.  

Finalizamos o Projeto Cooperação Adote com a sensação de dever cumprido e 

com um sorriso no rosto, por toda a dedicação e por todo o esforço entregue durante 

esses seis meses em prol desta causa que preenche nossos corações todos os dias.  

 

Fotos do Projeto: 
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25 de Junho de 2021. 


