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INTRODUÇÃO         O PRESERVAS, Núcleo de Conservação e
Reabilitação de Animais Silvestres é um projeto de extensão do Hospital
de Clínicas Veterinárias da UFRGS, que foi formado em 2004 com o
nome de CECLIVET. O CECLIVET surgiu para gerar conhecimento e
pesquisa na área  de animais silvestres da Faculdade de Veterinária da
UFRGS. No mesmo ano foi fechado um convênio com o Centro de
Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (CECLIMAR) onde são
realizados atendimentos clínicos e cirúrgicos aos animais recebidos pelo
Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CERAM).         Em 2009, o
CECLIVET ampliou sua atuação em projetos e pesquisas, e começou a
atender ONG's, zoológicos, criadouros, animais de recuperação de áreas
de alagamentos e barragens de hidrelétricas, além de pets exóticos e
silvestres na clínica veterinária. Iniciaram-se também atividades de
educação ambiental em escolas públicas da região metropolitana visando
a preservação ambiental, saúde pública e prevenção de zoonoses, além
de ciclos de palestras e cursos promovendo o conhecimento técnico das
áreas bio lógicas e da saúde para prof iss ionais e estudantes.
DESENVOLVIMENTO         O PRESERVAS, grupo formado por
docentes, pós-graduandos e graduandos do curso de Medicina
Veterinária da UFRGS, é um projeto de extensão com base no Hospital
de Clínicas Veterinárias (HCV) da UFRGS. No Hospital, o grupo conta
com um ambulatório especializado para atendimento e internação dos
animais silvestres atendidos, além de ter apoio de diferentes especialistas
e estrutura local. Diversos setores da Faculdade de Veterinária colaboram
com o projeto, realizando exames complementares e integrando os
conhecimentos técnicos de diferentes  áreas.          O projeto realiza
atendimento veterinário ao CECLIMAR, atendendo diversas espécies de
animais marinhos do litoral norte do Rio Grande do Sul. Junto ao
CECLIMAR são realizados projetos de pesquisa em conjunto com o curso
de Ciências Biológicas, ênfases Biologia Marinha e Costeira e Gestão
Ambiental Marinha e Costeira e educação ambiental para os visitantes,
população local e veranistas. Durante o período de férias o PRESERVAS
promove a capacitação profissional de acadêmicos de veterinária de todo
o País, tendo recebido mais de cem estagiários em toda sua existência.
No HCV são realizados atendimentos de rotina de animais da clínica
veterinária de silvestres e pets exóticos.  Além disso, também são
recebidos  animais de apreensões e debilitados, encaminhados pelo
Batalhão da Brigada Ambiental, Secretária Municipal do Meio Ambiente,



empresas de consultoria ambiental, projetos de recuperação de áreas de
alagamentos, ONG's e populares. O grupo também presta serviços
clínico-cirúrgicos para zoológicos e criadouros.         Com o intuito de
despertar a consciência conservacionista e visando a promoção a saúde,
no ano de 2010 foram realizadas atividades em escolas públicas de Porto
Alegre para a realização de sessões de Educação Ambiental com
crianças do Ensino Fundamental. Noções de preservação ambiental,
saúde pública e zoonoses foram apresentadas aos alunos com auxílio de
materiais didáticos. O principal objetivo desta atividade é a formação de
cidadãos ativos que saibam identificar os problemas e participar
efetivamente de sua solução e prevenção.          Como forma de extensão
da aprendizagem, aperfeiçoamento e formação de acadêmicos e
profissionais da área são desenvolvidas palestras e cursos voltadas para
as áreas de Ciências Biológicas e Medicina da Fauna Silvestre, como um
projeto de educação continuada. O grupo já realizou seis ciclos de
palestras chamadas Noites de Estudo da Conservação e Reabilitação da
Fauna, onde são abordados, por profissionais da Biologia e Veterinária,
temas relacionados a famílias específicas de animais. Aliadas as
palestras já foram organizados pelo grupo dois cursos ministrados pela
empresa Hayabusa falcoaria e consultoria ambiental com o tema Curso
Introdutório de Falcoaria.   CONCLUSÃO         O Preservas, Núcleo de
Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres, foi criado devido a
crescente demanda pela clínica de animais silvestres e a necessidade da
conservação da vida selvagem. Desde então, vem trabalhando com o
intuito de complementar e aprofundar o conhecimento referente aos
animais silvestres. A atividade de extensão está focada na ampliação de
ações que valorizem a integração de acadêmicos e profissionais com a
sociedade.


