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1. Introdução 

 

        No dia quatorze de outubro do ano dois mil e quatorze realizou-se no Mini 

Auditório da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus 

Curitiba, às nove horas e vinte minutos, durante a III Semana Acadêmica de 

Administração e VIII Semana Acadêmica em Politicas Públicas, com o auxilio 

dos alunos do Programa de Educação Tutorial em Políticas Públicas, na 

organização.  

Na palestra de “Politicas Públicas de Educação em Meio Ambiente Voltada 

para a Proteção de Animal”, teve como objetivo apresentar e discutir projetos 

futuros, e promover a interatividade da comunidade acadêmica como via de 

popularização das condições em que os animais se encontram.  

 

 

2. Público Alvo 

   

    Alunos, professores e servidores internos e à UTFPR  

 

 

3. Objetivo Geral 

 

 Apresentar e discutir os projetos e ações que estão sendo 

desenvolvida pelo Dr. Alexander Welker Biondo, em Curitiba e região 

metropolitana.  
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4. Ações Desenvolvidas 
 

      A discussão desenvolveu-se de forma expositiva pelo Dr. Alexander Welker 

Biondo, que mencionou a dificuldade que a prefeitura encontra para manter 

toda a estrutura do zoológico de Curitiba. No qual tem um custo elevado, onde 

prefeitura tem dado o suporte para que o Zoológico continue em 

funcionamento. Para que os animais tenham cuidados adequados.  Uns dos 

animais que mais chamam a atenção no zoológico são os Tigres que estão na 

responsabilidade do Dr. Alexander.     

    O Dr. Alexander Welker Biondo também comentou a respeito da briga que 

existe entre município de Curitiba e os protetores de animais, com relação aos 

animais que são abandonados na rua, esse é um problema que vem crescendo 

e que tem preocupado os protetores de animais, que alega que a prefeitura é 

responsável por cuidar e tirar esses animais que vivem na rua ou pelo menos 

tomar medidas que amenize toda essa situação. Já a prefeitura contesta que 

os animais abandonados nas ruas não é de sua responsabilidade, mas sim dos 

protetores dos animais. Mesmo em meio a toda essa briga entre a prefeitura de 

Curitiba e os protetores de animais,  a prefeitura assume então o compromisso 

juntamente com a Secretária do Meio Ambiente  de tomar iniciativas que 

venham reduzir os problemas relacionados aos animais que moram nas ruas. 

    O Departamento de Pesquisa e conservação da fauna é um tripé que está 

junto com a secretaria de saúde e meio ambiente, procurando definir 

estratégias para melhor atender e dirigir os problemas contemporâneos 

gerados pela convergência de domínios humanos, animais e ambientes. 

       Terminada a palestra, foi dado espaço à plateia para fazer perguntas ao 

palestrante, no qual respondeu com entusiasmo a todos, na sequencia foram 

feitos sorteios entre os participantes. 
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5. Resultados Alcançados 

5.1. Para o Grupo 

 

 Com as informações passada pelo Dr. Alexander Welker Biondo, 

tivemos a real situação dos animais que estão nos parques de Curitiba e 

região metropolitana e os que estão nas ruas.  E as dificuldades em que os 

protetores dos animais tem, para realizar bem o seu trabalho. 

 

 

5.2. Para a Sociedade 

Os palestrados poderão divulgar e orientação a comunidade, acerca da 

participação nas ações desenvolvidas pela prefeitura e pelos protetores de 

animais.  

 

 

6. Considerações Finais 
 

O caráter expositivo da apresentação do Dr. Alexander Welker Biondo 

contribuiu para a promoção das atividades desenvolvidas pelos protetores dos 

animais e pela prefeitura de Curitiba, que mesmo contribuindo com esta 

causa, ainda é pouco, pois diariamente vemos animais nas ruas, sem abrigo e 

sem alimento. O problema não é apenas os animais estarem em más 

condições, mas de também eles transmitirem doenças para a sociedade.  

 


