
 

PROJETO PRACINHA DOS DOGS - OBJETIVO 

 

Em 2010 adotei uma cachorrinha que dei o nome de Lilica, ela chegou ao 

abrigo da prefeitura através de um resgate na estrada de Itatiba, nunca soube 

se ela estava sozinha ou numa ninhada, por isso difícil fazer uma retrospectiva 

dela como  maioria dos abandonados.  

Depois da sua adaptação em casa, em um mês ela já havia perdido o medo de 

se aproximar das pessoas e deixou a segurança debaixo da mesa de jantar e 

passou a responder aos meus carinhos. Foi nesse momento que passei a 

observar que ela tinha dificuldade para andar, chegava dos passeios e ela 

ficava quietinha. Percebi que ela tinha dor, muitas dores nas perninhas. 

Após muitas consultas a várias clinicas veterinárias, conheci um cirurgião que 

foi um anjo em sua vida e em seis meses e após três cirurgias ortopédicas e 

muita dedicação ela conheceu a vida sem dor. 

Esse foi o estopim para que eu começasse há me dedicar à causa de ajuda 

aos animais abandonados, foi pela experiência com a Lilica que comecei a ter 

outro olhar para a crueldade que é o abandono desses seres que às vezes só 

conhecem a fome e a crueldade. 

O espaço PROJETO PRACINHA DOS DOGS existe desde 2013, e entre uma 

cirurgia e outra e após as seções de fisioterapia ela precisava de um lugar para 

correr livremente e voltar a ter confiança nas pessoas, e essa PRACINHA 

supria suas necessidades de fazer os exercícios. Todas essas cirurgias 

pesaram muito no orçamento, e assumi sozinha todos os custos destas 

intervenções, então percebi que às vezes as pessoas não resgatam, castram, 

vacinam e cuidam porque o cuidado Pet é muito caro, e isto afasta possíveis 

tutores.  

No decorrer desses anos fui modelando o PROJETO e hoje tenho a certeza de 

que não basta só adotar, mas os animais precisam de cuidados médicos 

imediatos ao resgate, para que depois de adotados e com saúde eles corram 

um risco menor de voltar para a rua, porque saudáveis não vão  influenciar no 

orçamento da família. 

Esses cuidados veterinários são essenciais para recolocar os Pets resgatados 

em novos lares, sem contar os custos e alimentação dos lares provisórios onde 

ficam até serem adotados. 



Os eventos que realizo na PRACINHA DOS DOGS são voltados para 

arrecadar ração, remédios, casinhas, cobertores e cuidados veterinários, para 

os abrigos e protetoras que precisam. O PROJETO PRACINHA DOS DOGS 

hoje tem parceria com uma  clinica na cidade de Jundiaí que  atende baixo 

custo divulgando a adoção e a castração. 

Esse é o objetivo do projeto PRACINHA DOS DOGS socorrer animais 

abandonados e apoiar abrigos que chegam a ter a sua população acima  do 

esperado. 

O PROJETO PRACINHA DOS DOGS chegou há mais de 1.000 animais 

atendidos  em castrações e procedimentos veterinários. 

Essa é a finalidade do PROJETO PRACINHA DOS DOGS. 
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