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O Brasil já representa 8% do mercado mundial de produtos para animais de estimação, isto é, ocupa o segundo lugar no
ranking do segmento. Apenas em 2011, o faturamento do setor no país passou dos R$ 12 bilhões. Os números mostram que o
segmento está em franca expansão, entretanto, não significa que os 32 milhões de cães domésticos que vivem no país estão em
boas condições de moradia e saúde. Um número difícil de ser encontrado é o de cachorros abandonados nas cidades brasileiras,
embora não seja difícil encontrar animais sem cuidados, desnutridos, doentes e feridos nas ruas.
ONGs e voluntários ajudam a amenizar o problema do abandono nos municípios em que a administração pública não dispõe
de um canil ou cujo canil é inoperante ou insuficiente para abrigar todos os animais abandonados. Medidas como a castração
se mostram eficazes para o controle populacional dos animais, mas a esterilização não sana o problema. Também são
necessárias ações como a conscientização da população.
Isso porque, embora atualmente os cachorros sejam tratados como membros das famílias, ainda é alto o índice de
animais abandonados, sobretudo nas férias, quando parte
da população realiza viagens de lazer.
Mas enquanto alguns consideram os animais de estimação como objetos que podem ser descartados, outros já
enxergam os benefícios da relação entre animais de estimação e seres humanos. Os cães auxiliam cegos a se deslocar
pelas cidades, contribuem para a melhora da capacidade
motora de crianças e adultos com diferentes problemas e
deficiências, assim como para a estima de doentes, idosos e
pessoas que moram sozinhas, o que reflete nos tratamentos
de saúde e até na relação com outros indivíduos. Pesquisas
e projetos envolvendo cães domésticos têm crescido em
universidades, clínicas e hospitais em todo o mundo, mais
uma prova de que o cachorro é o melhor amigo do homem.
O Projeto Experimental desenvolvido pelas acadêmicas
de Publicidade e Propaganda da Univás (Pouso Alegre-MG),
visa conscientizar a população sobre o abandono e maus
tratos de cães, tão comuns no cotidiano. Neste setor, leis e
políticas públicas não são tão eficazes. Poucos são os casos
em que a população denuncia ou identifica o autor dos crimes contra animais. Desta forma, o Projeto Experimental é
o meio utilizado para informar a população sobre o descaso
com animais domésticos, seres vivos como nós, e conscientizar para que a sociedade os respeite e perceba que eles
podem nos trazer diversos benefícios, quem convive com
eles, sabe!
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