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1. APRESENTAÇÃO DO TEMA

2. ABORDAGEM TEMÁTICA

As pessoas que estão em situação de rua enfrentam uma dificuldade de
permanência em abrigos, por possíveis deslocamentos pela cidade ou por irem em
instituições de acolhimento que não permitem a entrada dos animais. Tendo em vista
que mantem uma relação bem próxima e sentimental com o animal, podendo até ser
seu último vínculo afetivo.
Como objetivo especifico é o bem-estar do morador de rua e de seu animal de
estimação, o projeto conta com uma renovação nos programas de necessidades e a
reintegração a sociedade, o centro terá assistência social, médica e veterinária,
departamento de apoio educacional e alojamentos.

Visando que os centros de acolhimentos atuais de Goiânia têm o foco voltado
apenas para as pessoas, o intuito é então elaborar um anteprojeto de um Centro de
Acolhimento para pessoas e os seus animais em situação de rua. Comprovando que há
uma grande parte dos moradores de rua que possuem um animal que também se
encontrou em situação de rua, sendo ele um cão ou um gato. Portanto fazendo que o
Centro seja capaz de atender suas necessidades, para então proporcionar e
restabelecendo uma dignidade para seus usuários.

3. PROPOSTA PROJETUAL
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Referências Bibliográficas

O estudo apresentado tem como objetivo resgatar e melhorar a vida das pessoas
e seus animais que se encontram em situação de rua em Goiânia, devido a escassez
de atenção com as pessoas em situação de rua e seus animais. Assim então podendo
proporcionar uma reintegração e um futuro melhor, foram feitos estudos de referencias
projetuais, levantamentos de áreas, para ter uma melhor condicionante na implantação
do edifício. Mas com a maior finalidade de oferecer um pouco de qualidade de vida,
podendo até transformar a história de cada uma delas.
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