
... como funcionam as adoções do  
Programa de Apoio aos Animais.

Quer saber mais?

Acesse o site
braskem.com.br/alagoas 

Entre no nosso 
WhatsApp: 

0800 006 3029 ou 
0800 954 1234
De segunda a sexta, das 8h às 18h 
(exceto feriados). Ligações gratuitas, 
inclusive de celulares.

82 99973-7161

Criado para atender moradores das áreas de desocupação e monitoramento nos cui-

dados com seus pets, o Programa de Apoio aos Animais conta com o canal de adoção 

Focinho Responsável, que acaba de completar um ano. Nesse período, mais de 600 cães 

e gatos que estavam sem um lar foram adotados de maneira responsável, em um traba-

lho de parceria entre a Braskem e o Grupo de Pesquisa e Extensão em Equídeos e Saúde 

Integrativa da Universidade Federal de Alagoas (GRUPEQUI-UFAL). Os animais recebem 

atendimento, são vermifugados, castrados e vacinados antes de ficarem disponíveis 

para a adoção, feita de forma gratuita e pela internet.

Saiba como adotar um pet

Antes de adotar: Depois de adotar:

1 -   Visite o perfil  
@focinhoresponsavel no 
Instagram e preencha 
o formulário que está 
disponível no link 
divulgado na bio

2 -  Num prazo de 
até dois dias, um 
profissional da equipe 
do Programa de Apoio 
aos Animais vai entrar 
em contato com você

3 -   Se o seu perfil for 
aprovado, a adoção 
é confirmada e você 
pode agendar o dia para 
receber seu novo pet.

4 -  Como novo tutor, 
você assina um Termo de 
Compromisso de Adoção 
e recebe orientações so- 
bre a guarda responsável
do animal

5 -    O transporte do pet 
para residências de Alagoas 
é feito gratuitamente pelas 
equipes do Programa de 
Compensação Financeira  
e Apoio à Realocação

• É importante que as pessoas que moram com você também concordem 
com a adoção e conheçam as características e necessidades do animal.
• Saiba a expectativa de vida do animal e se comprometa com os cuidados 
que ele precisa.

• Seja responsável pelo bem-estar do animal 
e proporcione para ele espaço adequado, 
alimentação, qualidade de vida e visitas 
regulares ao veterinário.
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Conheça aqui alguns dos animais que precisam de um novo lar

Bento Grandão PollyLauraMenininho Henrique

Segundo a Lei Federal nº 14.064/20, abandonar ou maltratar animais é crime com penas de multa e prisão.
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