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Sobre o Coletivo Setúbal
Quem somos:
O Coletivo Setúbal surgiu há três anos com a proposta de pensar,de forma
inovadora a vizinhança de Setúbal e se denomina como um grupo organizado
da Sociedade Civil, não possuindo personalidade jurídica própria.
O grupo surgiu da interação de amigos, vizinhos e conhecidos através da rede
social facebook. A princípio tentando melhorar pequenas questões de
infraestrutura na localidade tais como melhorar calçadas, tapar buracos...
Depois, articulando ainda mais os moradores da localidade em atividades de
entretenimento e de lazer para a vizinhança.
Através do Coletivo Setúbal se discute segurança, acessibilidade, saúde, tudo
aquilo que diz respeito à localidade.
Principais Ações de Coletivo Setúbal:





Brincando como antigamente, iniciativa através da qual em um
Domingo por mês, se fecha a rua Luiz Inácio Pessoa de Melo, e no local
são promovidas atividades lúdicas voltadas para os moradores e
crianças da vizinhança.
Setúbal Literário, atividade cultural de troca de livros e bate-papo com
autores.
Setubal Seguro, em parceria com a Polícia Militar do Estado de
Pernambuco, moradores e comerciantes da área trocam informações
de forma rápida através do aplicativo Whatsapp conseguindo uma
maior eficácia no combate à criminalidade no bairro.

O Coletivo Setúbal é um grupo de vizinhos que se integram através de uma
rede de contatos para pensar e discutir seu próprio bairro. Só no facebook o
grupo do Coletivo Setúbal conta com mais de quatro mil pessoas. No grupo
de Whatsapp, fazem parte organizadores e voluntários que de forma
proativa trabalham para melhorar a sua comunidade. O Coletivo Setúbal se
lança no momento um novo desafio: Diante das novas realidades de
crescimento de demanda pet, Setúbal quer ser um bairro petfriendly.

5

PRE- PROJETO PARCÃO DONA LINDU

Sobre os BarbudinhosPE:
Os BarbudinhosPE, são um grupo de donos de cães da raça Schnauzer, que se
reuniram em um grupo de Whatsapp para trocar informações sobre a raça, tais
como: saúde dos animais, tosa, importância da socialização, troca de dicas de
comportamento, conscientização acerca da castração e da cruza
responsável além de se comprometerem em ajudar a causa animal.
Em pouco mais de cinco meses de existência o grupo angariou mais de
quinhentos seguidores no Facebook e cerca de sessenta no Whatsapp e
organizou dois encontros presenciais da raça, nesses encontros o grupo recolhe
donativos para doações a ONGs e particulares que ajudam a abrigar cães
abandonados. Atualmente foram Abrigos contemplados com doções dos
BarbudinhosPE: Abrigo do Senhor Alberto e AAPA (Associação dos Amigos e
Protetores dos Animais), sendo este ultimo uma das Ongs mais antigas em
funcionamento no país, fundada em 1955.

6

PRE- PROJETO PARCÃO DONA LINDU

A importância de espaços públicos de convivência:
As cidades hoje em dia têm crescido de forma vertical, e a cidade do Recife
não foge à regra. Os espaços particulares tem, cada vez mais, se tornado
exíguos e se restringido ao essencial para a sobrevivência. Os condomínios,
apesar de oferecerem áreas de convivência como piscina e halls sociais têm
cada vez menos área, e embora os playgrounds sejam mínimos, crianças são
sempre consideradas e os animais, desconsiderados, sofrem com a falta de
espaço para brincadeiras e atividades.
A diminuição do espaço particular leva a demanda por espaço em áreas
públicas. Os parques em nossa cidade estão se tornando espaços de sucesso.
O parque Santana, a praça da Jaqueira, o parque Dona Lindu e o espaço do
Recife antigo, com o projeto Recife Antigo de Coração, nos domingos e
feriados, são a prova do sucesso desse modelo gerencial. Espaços sempre
cheios de vida e de movimento. Alternativas à televisão de domingo.
Recentemente houve uma polêmica acerca de uma regulamentação
proposta pela Emlurb, que pretendia restringir o uso desses espaços para
atividades como piquenique, jogos com bola, animais e slackline. A rejeição
em torno da regulamentação foi tão grande que a mesma durou pouco
tempo. Fazendo o órgão regulamentador voltar atrás quanto às proibições.
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Cães como parte das famílias:

Os Brasileiros tem surpreendido com o crescimento da opção por terem menos
filhos. Famílias antes eram os pais e as crianças.
Hoje, com o corre-corre diário, maior consciência acerca de métodos
anticoncepcionais, mulheres tomando assento lado a lado com os homens na
hora de manterem suas casas, e decidindo dedicar mais tempo a suas carreiras
profissionais tem sobrado menos tempo para se dedicar a uma família
“tradicional”.
Soma-se a isso as recentes conquistas trabalhistas da classe das empregadas
domésticas que passaram a ter direitos já garantidos aos trabalhadores formais. A
babá de antigamente, antes frequente em lares de classe média e classe média
baixa, hoje se torna artigo de luxo, pesando no bolso da classe média.
As famílias de classe mais pobre, beneficiários de programas assistências dos
governos Federal, Estadual e Municipal também tem registrado uma queda de
natalidade significativa.
Todas essas questões tem aumentado o número de Pets nas residências. Em Junho
do ano passado foi divulgado um estudo do IBGE que mostra um total de 52
milhões de cães e 22 milhões de gatos nos lares Brasileiros. O número de crianças
de até catorze anos nas residências, na mesma pesquisa, era de 45 milhões. O que
significa um número maior de cães do que de crianças nos lares de hoje
incompatível com a existência de espaços públicos e particulares destinados a
ambos.
A estimativa do IBGE é que no Brasil o mercado PET movimente cerca de 16
bilhões de reais todos os anos. Segundo dados do Ministério da Agricultura o Brasil
está em 2º lugar no que se refere a movimentação financeira no Mercado Pet,
perdendo apenas para os Estados Unidos.
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Existência de Demanda:
Em apenas uma semana nosso Abaixo-Assinado, pelo ParCão, com uma área
exclusiva para os Pets no Parque Dona Lindu, colheu mais de 28 mil assinaturas
de pessoas apoiando a criação do parque.
Nos tornamos o segundo abaixo-assinado mais assinado da semana na
plataforma através de adesão espontânea, da sociedade como um todo.
Inclusive de pessoas que não possuem animais mas acham importante a
dedicação de um espaço exclusivo onde será mais fácil controlar por exemplo
a limpeza do local através de campanhas específicas sobre educação,
higiene, saúde animal, castração, projetos de adoção animal e campanhas
de arrecadação de ajuda a articulares que fazem o trabalho de acolhimento
e proteção animal.
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Disponibilidade de espaço:
Frequentadores do parque percebem que a área de fundo dos
estacionamentos é muito pouco utilizada em dias normais. Esta área é,
inclusive, normalmente sacrificada, pela organização do Parque, que em
datas festivas como, feira de orquídeas, acaba por armar estandes de venda
na frente de um dos lados do estacionamento tornando a área dos fundos
(área pleiteada neste projeto) completamente inacessível aos carros.
O vídeo que ilustra o abaixo-assinado foi feito num final de semana normal às
9h da manhã de um domingo e prova que a área não é essencial ao
funcionamento do parque.
Os frequentadores costumam com frequência utilizar a área externa ao parque
para estacionamento. Quando se utilizam da área interna normamente usam a
área lateral que não seria prejudicada pelo projeto.
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Sobre a iniciativa Places4Pets em São Paulo:
A demanda por espaços para Pets é tão grande que em São Paulo já
virou negócio. A Place4Pets dá assessoria na elaboração dos projetos e da
construção dos espaços através de patrocínio de empresas particulares,
financiamento coletivo e adoção de espaços.
Na página deles na internet vem a justificativa:
Do amor pela cidade e pelos animais surgiu o Places 4 Pets,
o Projeto Social Colaborativo, baseado em uma plataforma
online, que tem como objetivo revitalizar espaços públicos e
reconectar pessoas e pets à cidade!
JÁ IMAGINOU TRANSFORMAR SÃO PAULO EM UMA
CIDADE PET FRIENDLY?!" Então que tal participar de diversos
eventos sociais colaborativos que tem como objetivo revitalizar e
adequar os espaços públicos da cidade, melhorar a nossa
qualidade de vida e a dos nossos cães, e ainda por cima ajudar
animais carentes a encontrarem um novo lar!
Dados do IBGE apontam que o número de famílias que
criam cachorros vem aumentando a cada ano. Poucas praças e
estabelecimentos são preparados para receber animais e
quando são, possuem diversas restrições, como é o caso do
transporte público em São Paulo. A cidade precisa se adaptar a
essa expansão oferecendo conforto, segurança, bem-estar e
lazer para seus moradores. Assim, se mostra clara e imediatada a
necessidade de intervenções urbanas que visam transformar a
cidade em um lugar melhor para nós e para nosso melhor amigo!

Retirado do site: www.places4pets.com.br
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Parques Caninos:
O que são: Parques Caninos são áreas reservadas para os Cães em parques já
existentes ou criadas exclusivamente para eles. Não se confunde um Parque
Canino com um Parque Petfriendly, onde vc pode circular com seu animal em
áreas destinadas para outros fins.
Os parques Caninos são cercados, o que dá mais segurança aos pets e aos
demais frequentadores do parque. Tem disponibilidade de água, presença de
lixeiras e obstáculos capazes de criar o ambiente interessante e acolhedor ao
animal. O ideal é que seja um espaço gramado e que disponha de sombra
para que os cães, que não suam para regular sua temperatura, não sofram
com o calor.
Principais benefícios para sociedade: Através de um espaço exclusivo para os
animais, que tem inclusive acesso próprio, pelos fundos do parque (pela Av.
Visconde de Jequitinhonha), os tutores e amantes de animais serão
beneficiados com uma área de convivência, onde poderiam trocar
experiências e informações.
O espaço poderá ser usado para ações de conscientização sobre: higiene,
castração, adoção, abandono, saúde e comportamento animal.
As ações citadas beneficiariam não só os tutores e amantes de animais mas
também aqueles que temem ou simplesmente não gostam dos pets. A área
exclusiva pleiteada é separada da área de convivência geral. Há inclusive um
desnível, com relação ao restante do parque, o que pontua em favor do
espaço, ao deixar os cães ainda mais distantes das crianças e demais
frequentadores do espaço.
Também haveria uma diminuição de problemas atuais enfrentados pela
EMLURB e pelos moradores da vizinhança, com relação a limpeza do espaço
geral, e a reclamação quanto a latidos, já que o espaço também fica numa
localização que o coloca mais distante dos condomínios residenciais que
circundam o parque.
Há a possibilidade de adoção do espaço por grande empresa do mercado
pet, viabilizada pela lei municipal nº 18014 de 09/05/2014, com a adoção do
espaço para a construção e manutenção do mesmo. Com esse sistema de
adoção a prefeitura e a EMLURB estariam livres de quaisquer ônus que um
espaço novo, ainda em estudo, poderia causar.
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Do Sucesso do ParCão Santana: A ONG Julietas SOS animal, teve a primeira
iniciativa em projeto de parque exclusivo para cães na cidade do Recife, e
obteve imenso sucesso ao conseguir despertar o interesse da prefeitura para a
causa animal. O ParCão Santana foi inaugurado há apenas uma semana
(31/07/2016) e já sediou um evento para arrecadação de doações para a
causa animal no último sábado (06/07/2016).
Os jornais locais cobriram massivamente a inauguração do espaço que lotou
em sua inauguração e teve excelente aceitação dos moradores do entorno,
conforme matérias jornalísticas.
Pré Projeto ParCão Dona Lindu: Diante da notícia da inauguração do ParCão
Santana, um grupo de moradores da Zona Sul, mais especificamente da região
de Setúbal, (através do Coletivo Setúbal) um coletivo civil, decidiu reivindicar
um ParCão também na área. Em menos de uma semana o evento, que
ocorreu no mesmo dia da inauguração do ParCão Santana (31/07/2016), o
que poderia esvaziar o encontro de tutores e animais em um ou outro espaço
conseguiu reunir cerca de 50 donos de cães reivindicando um espaço análogo
no parque Dona Lindu.

Diante da realidade apresentada nesta documento onde:
(I) existe uma grande demanda de pessoas interessadas na construção de um
parque canino no Dona Lindu, comprovada com mais de 28 mil assinaturas em
apenas dez dias no Abaixo-Assinado (do dia 27/07/2016 até o dia 06/08/2016);
(II) há uma mobilização da Sociedade Civil, que já viabilizou parcerias
importantes, inclusive com proposta de adoção do espaço proposto;
(III) já existe um estudo preliminar arquitetônico viável e compatível com as
necessidades dos cães e de seus tutores.
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(IV) O ParCão Dona Lindu vai ser imensamente aproveitado pela população e
terá um baixo custo para a Administração Pública.
Solicitamos que esta proposta de construção de um parque canino no Dona
Lindu seja analisada e concretizada pela prefeitura.
Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento a respeito do
projeto e aguardamos uma resposta.

DA PROPOSTA ARQUITETONICA
O Estudo da área e desenvolvimento do projeto foi feito pelo Arquiteto Erick
Jones Rocha, CAU: 171724-3, com referência aos projetos do ParCão Santana,
de iniciativa da Julietas, SOS Animal, da Places4Pets, de São Paulo, que já tem
projetos de parques para cachorro prontos e em plena funcionalidade no
município de São Paulo, além da colaboração do grupo de amigos donos de
schnauzer BarbudinhosPE. A planta desenvolvida tem intenção de otimizar o
espaço, de forma a deixá-lo agradável à convivência social, com espaço para
eventos, lixeiras, torneiras, áreas cobertas e passarela para garantir a
acessibilidade de todos.
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Anexo
Abaixo Assinado pelo ParCão Dona Lindu
O Recife está em débito com os cidadãos quanto a causa animal. Sendo uma
das poucas capitais do país em que ainda não há parques voltados a cachorros. Se
não bastasse a falta de espaços destinados aos cães, a entrada dos bichinhos em
muitas áreas públicas ainda é proibida.
Em breve será inaugurado, na Zona Oeste da cidade o primeiro ParCão do
município, no Parque Santana.
Na Zona Sul, entretanto ainda não temos alternativas. Os cães são proibidos de
circular na areia da praia e não podem também circular no parque Dona Lindu.
Nos fundos do parque Dona Lindu, há uma área subutilizada que é destinada
ao estacionamento de veículos, mas que na prática está quase sempre vazia.
Quando há eventos no local a área fica muitas vezes inacessível aos automóveis.
Com a autorização do poder público e um pequeno investimentoa área, que já é
cercada em 3 dos 4 lados, e protegida da área destinada às crianças e público em
geral, possui algumas árvores, pode virar um excelente ParCão.
Com esse espaço os donos de cães podem socializar, permitir que seus cães
brinquem em segurança e ao mesmo tempo não atrapalhem o sossego dos demais
usuários do parque, como crianças e idosos, e até mesmo moradores de prédios
próximos, já que a área é separada da área normal do parque e fica mais distante
dos edifícios. Vamos assinar a petição e mostrar que queremos essa área para
nossos Pets. Havendo demanda só falta a vontade política.
Com a nova área exclusiva haverá mais segurança para todos, cães, tutores e
demais frequentadores do parque. Além disso o espaço poderá ser usado em
campanhas de conscientização em questões de limpeza, saúde, abandono e
comportamento animal.
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