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A Prefeitura de Olinda realizou o recolhimento de 39 cavalos abandonados no
mês de dezembro de 2021. Outros três, que estavam nos bairros do Carmo e
de Casa Caiada, na manhã desta sexta-feira (07.01), também foram levados
para a Base Rural. Deixar os animais desamparados em espaços públicos é um
risco para eles e também para as pessoas, por isso a Secretaria de Meio
Ambiente e Planejamento Urbano (Semapu) pede a consciência e colaboração
de todos.
Nesta sexta, dois cavalos foram encontrados na Praça do Carmo e o terceiro
estava nas proximidades da praia de Casa Caiada. O trabalho de recolhimento
conta com quatro laçadores, um motorista, um veterinário e um coordenador,
além do suporte de um caminhão boiadeiro, das 7h30 às 13h30, de segunda a
sexta. Os equinos recolhidos são levados para a Base Rural de Olinda.
O número para denúncias é 3439-5535. Os responsáveis têm um prazo de até
cinco dias para providenciar a retirada. Para tanto é preciso ir à Secretaria da
Fazenda e da Administração, na Avenida Santos Dumont, no bairro do
Varadouro, e pagar uma taxa correspondente ao Código Tributário de Olinda.
Terminado esse prazo, os animais podem ter sua tutela cedida a particulares
cadastrados na Semapu. Para ter o direito, a pessoa precisa fazer um cadastro
no órgão, apresentando documentos como identidade, CPF e comprovante de
residência. Esse comprovante tem que atestar que o candidato é produtor
rural e possui uma área onde um animal de grande porte possa ser criado.
A Semapu fica na Estrada do Bonsucesso, 306 – Bonsucesso. Fone: (81)
3305.1030 / 3305.1029. Horário de atendimento: 7h30 às 13h30, de segunda a
sexta.
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