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GESTAÇÃO
PROLONGADA
Serprianas contam como foi
concretizar o sonho de ser mãe pela
via da adoção

T oda mãe, por definição, esperou uma criança.
Mas Edna aguardou por longos cinco anos. Cé

lia, por oito. E Sueli alimentou a expectativa de ser
mãe por uma década. Foi esse o tempo necessário
para que essas colegas conseguissem realizar a ma
ternidade pela via da adoção. Trazendo seus depoi
mentos, muitas vezes interrompidos pela emoção
aflorada, GPS homenageia a todas as mães, naturais
e adotantes. Mulheres que se desdobram em cuida
dos para que a vida, em seu sentido mais fundamen
tal, continue.
“Cadê o avião?”
Foi um especialista em inseminação artificial quem
convenceu Edna da Silva Melo Camargo, da GP de
São Paulo, a adotar uma criança. “Seu irmão é ado
tado. Ele não é irmão do mesmo jeito? O amor não é
igual?”, ponderou o médico. O argumento calou
fundo em Edna, que já tentava ser mãe há dois anos.
Decidida, começou a trilhar o caminho da adoção
ainda no ano de 2006. Conforme a orientação pa
drão, encaminhouse à Vara da Infância e Juventude
local para dar entrada nos papéis. Ela e o marido en
traram na fila de pretendentes à adoção no ano se
guinte. Mas não sabiam quantos havia na sua frente.
Nem tinham ideia de que sua opção por um bebê,

mesmo que acompanhado por um irmão de até qua
tro anos, dificultaria a concretização do objetivo.
Já no final do processo, amigas e outras mães adoti
vas forneceram duas dicas preciosas para acelerar a
adoção: ser mais flexível quanto à idade da criança
menor. E pedir em juízo o envio de cópias do pro

cesso para outros estados. Deu certo. Em 2009, Ed
na e o marido viajaram ao Maranhão para conhecer
um casal de irmãos: Humberto, quatro anos, e Bian
ca, de cinco. Ao chegar ao abrigo, a menina não
acreditou que aqueles eram os pais prometidos:
“eles vão chegar de avião”, dizia Bianca, frustada na
expectativa de que uma aeronave pousasse ali. Mas

Célia, de Curitiba, com a filha Nycolle e o marido: adaptação familiar concluída
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o embaraço durou pouco. Depois de falar com a me
nina ao telefone, ligando de seu celular, Edna con
quistou a criança, que, para sua comoção, logo a
chamou de mãe. O menino também aceitou os pais
no mesmo dia. O processo de adaptação durou cerca
de um mês. Depois o casal voltou à capital paulista
com a família, finalmente, completa.
Convivendo com os pais há menos de dois anos, Bi
anca e Humberto estão adaptados. Trazem marcas
da vida anterior? Edna não se lembra de nada parti
cular. Puxando da memória, analisa que as crianças
se comovem muito quando veem outras crianças na
rua, questionando sobre a falta de uma família. Ou
tro detalhe, que a emociona, é lembrar que mesmo
na hora da bronca, quando repreendida por um “não
faça isso, menina”, Bianca a corrige. “Não é 'meni
na', mãe. É filha!”
Pedido satisfeito
Se uma pessoa interessada em adotar tem muita re
serva em expor sua intimidade, deve esquecer a pro
posta. Faz parte do processo abrir cada cômodo da
casa para visitas e fotos, detalhar a renda familiar e
ver seus hábitos e relacionamentos serem analisados
por psicólogos e assistentes sociais. É o que relata
Célia Regina Gelinski Prado, de Curitiba, mãe de
Nycolle. “Mas vale a pena. O que sentimos com
nossa filha é grandioso, uma coisa de pele, que não
conseguiria descrever”, declara.
O encontro de Célia e a filha foi longamente espera
do. Depois de oito anos aguardando uma criança, a
futura mãe ficou um pouco atordoada quando final
mente teve a foto da menina de um ano e quatro me
ses em mãos. O mesmo se deu no momento em que

a encontrou pela primeira vez. “Depois de passar
apenas alguns períodos com Nycolle, estava comple
tamente envolvida”, relembra. Na hora de entregála
ao abrigo, sentiu um aperto no peito. “Pensei: não
quero devolvêla. É minha filha!”.
Nycolle está em casa desde 2009. No Natal passado
acompanhou a mãe em uma visita ao abrigo de onde
veio, para doação de roupas à instituição. De alguma
forma percebeu que já tinha passado por lá. Pergun

tou: “Era aqui que eu morava?”. Célia confirmou.
Disposta a revelar à filha seu histórico anterior em
todos os detalhes, a mãe não abre mão da linguagem
simbólica para resumir o quanto a menina foi dese
jada. “Quando eu não tinha você, Nycolle, olhava
para o céu e pedia a uma estrela que me trouxesse
uma criança bonita, carinhosa e inteligente para ser
minha filha. E você cumpriu esse desejo”.
Perguntas desafiantes
Quando, aos dois anos e meio, a pequena Suênia co
locou a mão na barriga de uma grávida, ouvindo que
dali de dentro sairia um bebê, concluiu logo que
também ela havia estado na barriga de sua mãe  a
colega Sueli Félix de Lira, de Recife. Foi a deixa
para receber uma informação preciosa sobre sua vi
da. “Suênia, você 'ficou grávida” na barriga de outra
mãe. Nasceu da barriga dessa mamãe e do coração
de Sueli. Você tem duas mães!”, explicou .
Decidida a adotar uma criança desde os 39 anos, Su
eli planejou realizar seu sonho após a aposentadoria,
quando, ainda trabalhando, poderia oferecer melho
res condições materiais para a criança desejada. O
momento chegou em 2007. Conhecendo o histórico
de uma grávida de 16 anos, que se dispunha a entre
gar a criança à adoção, acompanhou o nascimento e
recebeu Suênia aos 13 dias de vida. Cumpriu todos
os trâmites jurídicos, com a concordância da mãe e
da avó do bebê e recebeu a guarda definitiva em me
nos de um ano.
Sueli faz questão de manter contato com a mãe bio
lógica porque “quando crescer, minha filha terá que
poder saber de onde veio”. Solteira, a colega tem a
ajuda de sua família para criar a menina, que é mui

Edna, de São Paulo, com Humberto e Bianca:
viagem ao maranhão para buscar os filhos

Para saber mais sobre psicologia na
adoção
http://psicologiaeadocao.blogspot.com/
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to apegada ao irmão da mãe. Considerando positiva
a referência masculina para a filha, Sueli revela a
questão que precisou esclarecer recentemente à Suê
nia, hoje com quatro anos. “Ela observou que mui
tos coleguinhas tem pai e mãe casados. E me
perguntou quando é que eu iria casar com meu ir
mão”, conta, rindo.
Sem segredos
Postura tranquila ante peguntas que poderiam ser
consideradas difíceis. Respostas verdadeiras em lin
guagem que a criança compreenda. O comportamen
to das três adotantes ouvidas pela GPS é
enfaticamente recomendado por psicólogas especia
lizadas em adoção. “Quando existe um segredo ele
sempre ocupa um lugar, e de muito peso, na família.

crianças maiores. “Há muitos mitos em relação a esse
tipo de adoção, mas o importante é ressaltar que toda
criança pode ser filho, não importa sua idade ou cor
da pele. É preciso deixar de pensar no filho ideal, e
passar a pensar no filho possível”, declara Cíntia.

Sueli, de Recife, com a filha Suênia: desejo
alimentado por dez anos

Isso traz problemas”, afirma Cíntia Liana, psicóloga
com mais de dez anos de experiência em adoção e
autora do livro “Filhos da Esperança”.
De acordo com Cíntia, cedo ou tarde o filho percebe
que algo está sendo ocultado. “Tudo que tem que ser
escondido é vergonhoso. Não se deve criar uma pes
soa dizendo, nas entrelinhas, que a história dela é
vergonhosa. É melhor que se trate da questão com
muita clareza, desde a chegada da criança, sem
constrangimento. Livros, filmes, fábulas e até orien
tação psicológica estão aí para ajudar nessa tarefa”,
sugere a psicóloga.
Outro ponto que Cíntia ressalta é que os interessados
em adotar devem analisar a possibilidade de adotar

Licença por Adoção
A legislação brasileira concede períodos diferenciados de licença para quem adota, de acor
do com a idade do adotado. Além desse período estipulado em lei, o Serpro garante a to
das as adotantes uma prorrogação de 60 dias, seja para recémnascidos ou crianças de até
8 anos, firmado no Acordo Coletivo de Trabalho. No total, as serprianas que adotam tem
direito aos seguintes períodos de licença, conforme a idade dos adotados:

Você Sabia?

Homens adotantes possuem regras
específicas para usufruir a licença
por adoção. Veja mais no Acordo
Coletivo de Trabalho
http://serpronet.serpro/diversos/paginado
empregado/relacoessindicais/acordo
coletivodetrabalho1/acordocoletivode
trabalho
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MÚSICA NÃO É SÓ
PARA OUVIR
Estar em um coral é mais do que
separar um tempo na semana para
cantar. É vivenciar a música, interagir
com companheiros e fruir experiências

A experiência da música vai muito além da pró
pria música. Essa é a avaliação de muitos cole

gas do Serpro que encontraram no canto um grande
prazer para a vida toda. Também é palavra de profissi
onal experiente, como a de Rodrigo Garcia, regente ti
tular do Coral Ases de Minas Gerais. “Uma das
grandes riquezas de ser maestro e de participar de um
coral são as experiências que transcendem a música. A
gente percebe a socialização acontecendo, as pessoas
quebrando barreiras pessoais e laços verdadeiros de
amizade surgindo”, diz.
Quando essa amizade unese ao prazer de cantar, o re
sultado é uma lista de coisas positivas. “O coral, para
mim, é realização de um sonho. É qualidade de vida.
Emoção de levar a boa música ao público e desafio de
assimilar arranjos mais complexos. É prazer de cantar
e interagir com o grupo”, enumera Nassara Maria Vi
eira, da Supgf de Brasília. Ela faz parte do Coral En
cantos, criado em 2005, a partir da união dos corais da
Ases de Brasília e da Associação dos Servidores do
Ministério Público Federal.
“Estar no coral é um misto de sentimentos: terapia, la
zer, realização e desafio. Cada vez que começamos a

trabalhar um novo projeto, enfrentamos essa varieda
de de sensações”, avalia Valdisia Apparecida Domi
sio, da Cecom, que participa do Coral Serpro
Regional São Paulo, fundado em 2000.
Experiências tocantes
O maestro Rodrigo, que tem três graduações pela
Universidade Federal de Minas Gerais – em Regên
cia, Violoncelo e Composição – destaca ainda outro
lado importante. “O mais legal é quando o grupo vai

se apresentar em um asilo ou em um hospital. Você
acha que está levando um brinde, que é o canto, mas
sai de lá enriquecido, como se fosse você que tivesse
ganhado um presente. São situações tão inusitadas e
tão bonitas, que saímos de lá mais felizes do que
quem recebeu nossa visita”, comenta.
“Lembrome de uma apresentação que me marcou
muito”, relata Eliane Jacqueline da Silva, da Supgl de
Porto Alegre, integrante do Coral Canto Livre, funda

Maestro Rodrigo Garcia, com o coral de Belo Horizonte: "experiências que transcendem a música"
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acordo com Rodrigo Garcia, aquela com que todo
mundo se depara no início: conseguir cantar afinado e
mantendo sua voz; a voz de seu naipe. Em um coral
de vozes mistas, é muito comum utilizar arranjos on
de cada um dos naipes canta uma voz diferente. “De
safinar em determinadas notas, errar a nota, não ser
capaz de pegar determinada frase, isso é perfeitamen
te normal e faz parte do trabalho regular de um coro”,
explica o maestro, acrescentando que todos são capa
zes de cantar corretamente, desde que não tenham um
problema físico realmente impeditivo e que demons
trem força de vontade e dedicação.
Para Rosângela Melgaço, da Supgp de Belo Horizon
te, que atua como coordenadora do Coral Ases MG,
um ponto importante para o sucesso da iniciativa é o
compromisso e a dedicação ao grupo. “Temos que ob
servar que é muito importante a consciência e o com
promisso com o coletivo. O individual passa a ser
secundário, para que a harmonia do conjunto prevale
ça. Esse é um dos grandes desafios de um coral”, ana
lisa Rosângela.
Mas o que é um coro?
Um coro é a junção de várias vozes. Segundo o maes
tro, quando se fala em um coro misto, estamos refe
rindonos àquele que tem vozes masculinas e
femininas e que podem ser divididas em quatro nai
pes. As masculinas são divididas em dois: basicamen
te, os baixos (mais graves) e os tenores (mais
agudos). As vozes femininas são também divididas
em dois naipes: contraltos (mais graves) e sopranos
(mais agudas). Existem ainda os registros intermediá
rios, que são chamados de barítonos (entre as duas
vozes masculinas) e de mezzosopranos (entre as duas
vozes femininas).

do em 2004. “Na época do Natal, nós fomos convida
dos pelo Coep a nos apresentar na ala infantil de on
cologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Saímos de lá muito emocionados”. Para ela, o conví
vio no coral é um fator de promoção e fortalecimento
de amizades e de relaxamento das situações estressan
tes do diaadia.
A partir desses aspectos sociais, Rodrigo volta sua
análise para a relação íntima e individual que cada um
tem com a música e afirma que seu poder reside no
fato de que ela toca em coisas que se escondem em

nosso coração. “A partir de algum lugar, de alguma
frase, alguma letra ou melodia, algo vai tocar em uma
memória, em um sentimento e vai refinar isso, seja
uma agressividade, uma angústia, uma felicidade que
você guarda, uma saudade... isso é o que nos torna
humanos”, reflete.
Começando a cantar
Se você tem vontade de fundar um coral ou se juntar
a um já formado, saiba que os resultados virão, mas
não sem muita dedicação. Uma grande dificuldade
que a pessoa enfrenta quando entra no grupo é, de

Coral de Porto Alegre: pausa para a música na hora do almoço
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Dicas rápidas para afinar a voz
Segundo o regente do Coral Ases MG, as
pessoas tendem a achar que o fenômeno da
afinação acontece nas pregas vocais, mas, na
verdade, ele acontece na cabeça, no ouvido e
na estrutura vocal toda. Veja as dicas do
regente para melhorar a afinação e aproveitar
melhor o universo da música:

 Cante bem apoiado (com o diafragma bem
apoiado). Ouça a nota dentro da cabeça, cante
esta nota, tentando imitar o som que ouve em
sua cabeça e busque um timbre que lhe
agrade. Esse é primeiro passo para a tomada
de consciência da afinação.

 O grande professor é o ouvido. Trabalhe a
escuta. Ouça músicas (que considere) boas,
busque sempre coisas que lhe passem mais
contrastes, mais emoção. Não ouça apenas a
superfície de uma canção. Busque a
profundidade, aquilo que não está óbvio, leia
nas entrelinhas e desfrute todo um mundo de
diversidade que existe em cada música.

Você Sabia?

Afinado ou desafinado?
“O que faz o nosso cérebro decodificar uma voz ou
som como afinado é uma questão semelhante à inter
pretação e distinção entre cores”, ensina Rodrigo. De
acordo com o maestro, quando olhamos uma cor e
percebemos o vermelho diferente do amarelo aconte
ce o mesmo do que quando sentimos a nota dó dife
rente da nota sol, por exemplo. “O som é uma
frequência medida em hertz, ele tem comprimento de
onda, tem quantidade de vibrações por segundo, de
forma que cada nota tem a sua medida específica. O
mesmo acontece com as cores. A forma como o cére
bro interpreta essas ondas auditivas e luminosas é que
é diferente, em sentido sensorial”, informa.

Ele explica que o ouvido usa, como uma referência, o
que os músicos chamam de batimento. “Se o meu cé
rebro não estiver ouvindo o caminhar das ondas exa
tamente juntinho, ele vai ouvir uma onda subindo,
enquanto outra está descendo, e isso dá o batimento, e
isso é o que soa desafinado pra nós”, completa.

Encantos, coral de Brasília, reúne colegas do Serpro e servidores do Ministério Público Federal

Saiba mais sobre canto e coral:
http://www.choralnet.org
http://www.musicaeadoracao.com.br/tecnicos
/coral_regencia/
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O ADOLESCENTE QUE
SE MUDOU PARA
BRASÍLIA
Um pouco da história do adolescente
Serpro, que, aos 15 anos, decidiu sair
do Rio de Janeiro para buscar novos
desafios na capital federal

C ontar a história da mudança da Sede do Serpro
do Rio de Janeiro para Brasília é um desafio.

Primeiro, porque alguns colegas que trabalhavam na
Empresa à época já se aposentaram, pediram demis
são, foram desligados, faleceram ou estavam cedidos
a outros órgãos. Segundo, porque foi um período meio
traumático para os que trabalhavam no Rio de Janeiro
e conversaram com a nossa reportagem.
O Serpro foi fundado em 1964 e sua primeira Sede
foi o Palácio da Fazenda, localizado na Avenida Pre
sidente Antônio Carlos, no centro da capital flumi
nense. A transferência de local da Sede aconteceu no
final de 1979, na segunda gestão de José Dion de
Melo Teles. Tarefa complicada. Até mesmo porque
naquele momento, o Rio contava com o trabalho de
2.460 pessoas (o dobro do atual quadro interno do
Rio) e somente 320 mudariam junto com a Empresa.
Mudança em dois passos
A mudança dos empregados convidados para se
transferirem com a Sede se deu em duas etapas: a 1ª
com apenas 64 empregados, que se deslocaram com

os serviços da primeira fase, em julho de 1979. O
restante, cerca de 256 empregados, ficaram para mu
dar entre dezembro e janeiro seguintes.
O primeiro grupo se constituía em um núcleo repre
sentativo dos órgãos de decisão da Empresa, cujo
perfil exigia a capacidade de respostas às necessida
des de gestão de administração superior e dos clien
tes do Serpro. Foi instalado, provisoriamente, nas
dependências da 1ª URO, o prédio da Regional Bra
sília, fundado em 1975.

José Henrique Vieira de Castro, da Supco, foi um
dos que se mudaram com o segundo grupo. Na épo
ca, com 27 anos e recémcasado, recebeu o convite
por ser um dos responsáveis pela implantação do sis
tema de custos do Serpro. “Eu tive muito tempo para
pensar na proposta. Me perguntaram às 16h e eu tive
até o dia seguinte, às 10h, para responder”, brinca
José Henrique. “Foi uma decisão acertada. Aqui em
Brasília tive oportunidade de estar mais próximo das
decisões. Trabalhar com alguns líderes ajudou a am
pliar minha visão de Empresa”, comentou.

Sede: fachada em formato de tanque de guerra remete à origem do prédio, construído para
a Imbel  Indústria de Material Bélico do Brasil
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Nem todos foram para Brasília
Paulo Roberto Carvalho entrou em 1976 para
trabalhar como adjunto administrativo no Financeiro
e ficou no Serpro até a época da mudança.

GPS – Você ficou só três anos no Serpro. Como
foi a chegada da notícia de que a Sede mudaria
de cidade?

∙ Paulo – O que diziam é que o Dion havia voltado
para o Serpro (ele já havia dirigido a empresa entre
1967 e 1974) com a missão de realizar a mudança da
Sede, e aí o clima ficou meio pesado. Foi muito
rápido. Resolveram levar algumas pessoas para
Brasília, mas muita gente não quis se mudar com a
Empresa. Alguns tiveram a chance de se alocar em
outro serviço, mas outros, não. O Rio enfraqueceu,
pois muitos serviços importantes foram para Brasília.
Eles precisavam reduzir o efetivo e em todas as
semanas aconteciam demissões.

GPS – Trinta e dois anos depois da sua demissão,
você guarda mágoas do Serpro?

∙ Paulo – Não. Agradeço ao curso que o Serpro me
ofereceu, era excelente. Tenho muitas boas
recordações da época que trabalhei na 7ª URO. Era
divertido. Nós, adjuntos administrativos, éramos
chamados de adjuntos adnominais, por causa da
sigla. Minha filha hoje trabalha no Horto (a analista
Paula Fernanda Carvalho, da Supde/Derjo) e tenho
certeza de que o Serpro é uma grande empresa para
se trabalhar.

Tropa de Choque
Pelo grande impacto causado, o pessoal envolvido
na operação ficou conhecido como "tropa de cho
que". Foi criada, na época, uma comissão para dar
suporte aos recémchegados à capital com informa
ções sobre aquisição de imóveis ou orientação para a
escola dos filhos.
Ivan Paixão de Oliveira, da Supgs, foi contratado pa
ra trabalhar em Brasília, alguns anos antes da mu
dança. Em 1979, ele foi um dos que participou da
“tropa”. Da época, grandes recordações. “Foi muito
gratificante participar desse grupo. Tínhamos uma
responsabilidade enorme. As pessoas que estavam
vindo do Rio colocavam a vida nas nossas mãos.
Éramos nós que dizíamos onde era legal morar; pres
távamos as informações para os que iam buscar alu

guel ou financiamento de imóveis; e resolvíamos os
problemas de escola dos filhos”, explicou.
O prédio da sede atual, em Brasília, adquirido em
1983, foi construído para a Imbel  Indústria de
Material Bélico do Brasil. Uma parte da fachada,
que lembra um tanque de guerra, indica essa origem.
De acordo com notícia publicada na imprensa à
época, a venda do prédio foi "oportuna", pois era
ocupado por apenas 55 funcionários da Imbel e
passaria a receber os 700 empregados do Serpro.
Nascido da perna de Júpiter
Duas fontes de pesquisa dessa matéria merecem ser
compartilhadas. Uma delas é o livro “Serpro: Uma
crônica de 18 anos”, publicado em 1982, quando o
Serpro atingia sua maioridade.
Escrito por Wilson Sidney Lobato, analista consul
tor, o livro relata como foram a infância e a adoles
cência da Empresa, que “nasceu como Dionísio, da
perna de Júpiter”, metáfora onde Júpiter, o planeta
gigante, representa o Ministério da Fazenda. Dioní
sio, claro, é o Serpro.
Outra fonte é o sítio do Museu Virtual do Serpro,
que foi idealizado para tornar acessível o acervo mu
seológico da empresa, para diferentes públicos, em
diferentes tempos.

Ivan participou da mudança para Brasília:
desafio para a logística.

Acesse o livro "Serpro: uma crônica
de 18 anos" em:
http://www.museuvirtual.serpro.gov.br/conte
udo/criacaodoserpro/livro18anos
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PROCURASE UM LAR
Colegas de Fortaleza se empenham em
campanhas de adoção de animais

P ara muitos, o animal de estimação é uma compa
nhia indispensável. Mas há quem se disponha a ir

além e cuidar de outros animais fora o seu próprio. É o
caso de Maria Stael Sampaio, da Supop. “Por eu ter um
cachorro, ficava incomodada ao ver animais abandona
dos nas ruas, com frio e fome. Por isso decidi, em ju
nho do ano passado, que precisava fazer algo de
concreto”, conta.
Stael navegou pela internet e encontrou a página de
uma entidade protetora de animais que estava recrutan
do voluntários em sua cidade. “Fui até eles e perguntei
como poderia ajudar. De lá pra cá, participo com
frequência das feiras de adoção de cães e gatos promo
vidas pela ONG. E fico muito feliz quando consegui
mos que esses bichos sejam adotados”, orgulhase.
Campanha via PSI
Não é só Stael que aposta na adoção de animais na Re
gional Fortaleza. A colega Sueli Real, da Supsi, tam
bém trabalha pela causa. Ela conta que tudo começou
quando comprou, a preço módico, Kadoo: um poodle
desprezado pelos compradores. “Ele foi 'rejeitado' no
pet shop por ser o maior filhote da ninhada”. Depois re
colheu a Ninna, outra poodle, nas ruas. “Um amigo do
meu irmão a encontrou e acabei levandoa para casa.
Nessa mesma época, tinha me cadastrado na ONG on
de Stael realiza trabalho voluntário porque queria uma
'cãopanhia' para o Kadoo”, relembra.

Com o slogan “Amigo não se compra”, Sueli divulga
a adoção para os colegas, via PSI. “São inúmeros os
cães e gatos à espera de um lar que os acolha com
carinho e comprometimento”, justifica Sueli. Ela
também ressalta que uma boa opção para os futuros
donos é escolher um animal já adulto. “Quando se
compra um filhotinho fofo não se sabe o quanto ele
crescerá e qual será o seu temperamento. Já ao ado
tar um bichinho adulto, estamos escolhendo animais
de comportamento e tamanho definidos”.
Fãs dos caninos e felinos acreditam que adotar um
bicho traz benefícios mútuos. “Acho que todos de

vem experimentar a sensação de ter um animal. Você
doa afeto, atenção, companhia e recebe tudo isso em
troca. Quando estou com o meu cachorro, recarrego
as energias”, conta Stael. “E os bichos mostram co
mo podemos  e precisamos  evoluir na maneira de
lidar com os outros seres vivos”, reflete. A colega
Zilca Cabral, que adotou a cadela Mila, concorda.
“Adotar um animal, em vez de comprar, faz a gente
se sentir mais humano”.

Stael com seu cão Lucky: trabalho voluntário para retirar animais das ruas

Conheça a organização apoiada
pelas entrevistadas:
http://www.upacfortaleza.wordpress.com




