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1. Primeiro Contato 

Seja muito bem-vindo(a) ao GAC - Grupo de Apoio aos Coelhos. O GAC é 

composto por pessoas que amam os orelhudos e que querem ajudá-los cada 

vez mais. Para isso, contamos com a dedicação e comprometimento de todas 

as pessoas envolvidas.  

Todos nós temos nossa vida pessoal: família, amigos, estudos, trabalho, filhos, 

animais de estimação etc. Por isso, é muito importante conciliar e organizar esse 

tempo com o voluntariado.  

Muito obrigado desde já por querer fazer parte desse lindo trabalho. 

Esperamos que goste muito de fazer parte de nossa equipe. Estamos sempre 

abertos a toda e qualquer sugestão de melhoria para qualquer área. 

Trabalhando juntos, esperamos crescer cada vez mais e conseguir abraçar a 

maior quantidade possível de orelhudos necessitados.  

É muito importante, ao entrar no grupo, conhecer a nossa história, como 

funciona nossa estrutura e quais são as nossas missões, origens e valores. Além 

disso, é imprescindível saber algumas regras do GAC e cuidados básicos de 

coelhos. Abaixo, listamos algumas dicas legais para você!  

Então vamos lá!!  

 

2. Sobre o GAC 

GAC - Grupo de Apoio aos Coelhos é uma organização não governamental 

(ONG) sem fins lucrativos que depende de doações para se manter e que 
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objetiva dar assistência aos coelhos abandonados ou em situação de risco, 

promovendo a adoção e o cuidado consciente destes animais. 

Origem: Surgiu a partir de um grupo de amigas que se reuniram em prol dos 

coelhos no início do ano de 2016. Já nas redes sociais, nasceu dia 03 de 

novembro de 2016. O grupo teve origem na cidade de São Paulo e, 

posteriormente, em 2017, se expandiu para o interior do estado. Desde o início 

de suas atividades até meados de junho/2019, cerca de 500 coelhos já foram 

atendidos pelo GAC.  

Temos como visão um mundo onde os humanos tratem os animais com 

respeito, empatia e entendimento. Acreditamos que todos os coelhos são 

importantes, independente de raça, condições de saúde e temperamento. 

Nosso primeiro e mais importante propósito é o bem-estar de todos os coelhos.  

Nossa missão é criar melhores condições de vida para os coelhos 

necessitados, educar as pessoas, principalmente as crianças, sobre a 

exploração animal, os cuidados necessários, a responsabilidade e a 

importância de cuidar de um bichinho, além de criar fortes parcerias. Têm como 

foco prover assistência direta para os coelhos, resgatando os animais e 

auxiliando nas adoções responsáveis. Pretendemos alcançar nossos objetivos 

por meio de nossos projetos e campanhas, que proverão soluções a curto e 

longo prazo para os coelhos que necessitam.  

Valores:  

• Respeito e valorização da vida dos coelhos, bem como outros animais;  

• Empatia para com os seres humanos;  

• Foco na conscientização das pessoas;  

• Busca da melhoria contínua. 

 

2.1. Coelhos impactados 

Sem o trabalho de todos os envolvidos, não seríamos capazes de atingir 

tantos coelhinhos necessitados. Quanto mais voluntários ativos trabalhando no 

GAC, mais conseguimos ajudá-los. Segue, abaixo, exemplos de alguns 
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orelhudos que passaram pelo GAC e que tiveram vidinhas totalmente diferentes 

graças às nossas ações e de nossos parceiros. 

 

3. Estrutura do grupo 

O GAC possui diversas áreas de atuação, sendo cada uma delas 

responsáveis por um(a) Gestor(a) e as subáreas, por um(a) Líder.  

Após o voluntário definir a área de interesse em conjunto com o setor de 

Gestão de Pessoas, o(a) responsável pela área escolhida fará uma entrevista 

para sanar possíveis dúvidas e passar algumas orientações finais. 

Segue abaixo o descrito do que cada área e subárea fazem: 

Gestão Organizacional: Define a política institucional; planejam 

atividades; administram e captam recursos para projetos. Orientam na 

elaboração de projetos; coordenam junto com as equipes de trabalho a 

política de recursos humanos. Tem como intuito organizar, administrar e 

aperfeiçoar os processos do GAC, fazendo planejamentos estratégicos 

com o propósito de obter um bom desempenho e funcionamento do 

grupo.  

Calvin 

Rick 

Raí Vitório 

Clarinha Ralph 
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Planejamento e Performance: Ter interface com todas as áreas - 

ajudando a definir metas, organizar, planejar e desenvolver cada área 

junto com a gestora/líder responsável.  

Administrativo Financeiro: Responsáveis pelas contas a pagar, contas a 

receber, conciliação de extratos, acompanhamento do fluxo de caixa, 

projeções orçamentarias e confecção de relatórios gerencias. 

Processos Administrativos: Responsável por realizar semestralmente 

o Relatório Administrativo do GAC.  

Gestão de Pessoas: Visa gerir os voluntários dentro do grupo, fazendo o 

recrutamento, desligamento e treinamento interno. É responsável 

também pela comunicação interna e é por ela que se define os 

voluntários de cada área e se analisa o andamento individual e geral. 

Além de organizar as reuniões gerais e os encontros. 

E-mail: falecomogac@gmail.com 

Proteção Animal: Responsável por proteger coelhos e proporcionar 

melhorias na qualidade de vida deles. 

Conscientização: Visa conscientizar, educar e reeducar as 

pessoas sobre os cuidados relacionados à saúde e bem-estar dos 

coelhos. Foi criada pela necessidade de fornecer instruções 

corretas para melhorar a qualidade de vida dos coelhos e evitar 

maus tratos. 

Resgate e denúncia: Analisa o pedido de ajuda e a viabilidade do 

resgate junto com as outras áreas: triagem do caso, 

disponibilidade de lar temporário ou vaga para internação numa 

das clínicas parceiras e logística do resgate. Além disso, realiza 

denúncias em casos de abusos e negligências.  

Direito dos Coelhos: Acompanha as situações relacionadas aos 

direitos dos coelhos, com a análise de questões jurídicas, tais como 

aplicação da lei, análise de projetos de lei, dentre outras situações 

que se façam necessárias para garantir os objetivos do GAC 

perante os coelhos, inclusive, acompanhando casos de possíveis 

maus tratos, com a análise extrajudicial propondo soluções 

diretamente ou por meio de notificação extrajudicial ou por 
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denúncias de maus tratos perante o Ministério Público, autoridade 

policial ou municipal responsável.  

Eventos de Conscientização: Cria e organiza eventos de forma a 

divulgar os cuidados básicos dos orelhudos e conscientizar a 

população. 

Logística: Recebe as demandas de transporte que o grupo 

necessita e viabiliza a logística. 

Gestão Animal: Setor responsável por fazer a gestão dos orelhudos dentro 

do GAC, acompanhando seu pós resgate até seu momento de adoção. 

Adoção: Responsável por fazer as entrevistas com os potenciais 

adotantes. 

E-mail: adotegac@gmail.com       

Lar Temporário: Abriga os coelhos do GAC por tempo 

indeterminado enquanto estão em tratamento médico ou 

aguardando adoção. 

Saúde Animal: Acompanhamento da saúde dos coelhos pós 

resgate à liberação para adoção, realização de parcerias 

veterinárias e pedidos de exames, medicamentos e cirurgias. 

Comercial:  Responsável pelas relações financeiras da ONG. É uma área 

focada em planejar soluções lucrativas, sempre respeitando os princípios 

éticos da organização. 

Geração de Fundos: Administra rifas e é responsável por criar 

planos de ação para arrecadação de fundos. 

Eventos de Geração de Fundos: Tem como objetivo criar e 

organizar eventos de forma a gerar fundos para o grupo. 

E-mail: eventosdogac@gmail.com 

Loja: Operacionalização e administração da loja física e online, 

através de compras, atualização de estoques, planilha de vendas 

e recebimento e envio de itens. 

E-mail: lojadogac@gmail.com 

Loja online: http://lojadogac.iluria.com/ 

mailto:adotegac@gmail.com
mailto:lojadogac@gmail.com
http://lojadogac.iluria.com/
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Parcerias: Responsável por buscar, contatar e realizar associação 

com empresas ou organizações de interesse do GAC. 

Produção de Materiais e Brindes:  Criação de ideias para itens de 

venda (para a loja online, eventos etc.) e busca de fornecedores. 

Relação Público Externo: Definição do tom de comunicação para os 

diversos públicos do GAC, transmitindo os valores, objetivos e as ações 

da organização. 

Imprensa: Realização de entrevistas externas onlines e presenciais 

do GAC, de forma a divulgar o grupo. 

GACzeta: Ferramenta de manutenção de relacionamento com 

padrinhos e voluntários. É um jornal mensal com informações e 

conteúdos exclusivos sobre histórias de adoção, resgates, eventos, 

dicas de cuidado com coelhos, curiosidades e prestação de 

contas. 

Padrinhos: Responsável pela comunicação, acompanhamento e 

relacionamento com os nossos principais apoiadores, os 

padrinhos. Passando informações gerais sobre o grupo e tendo 

sempre um contato aberto e direto. O foco da área é aproximá-

los cada vez mais do GAC e criar uma relação sólida que facilite 

manter e aumentar as doações mensais. 

Site para se tornar padrinho: https://www.padrim.com.br/gac 

E-mail: gacpadrim@gmail.com 

Adotantes: Dedicada em manter e otimizar o relacionamento com 

os adotantes do GAC, além de acompanhar a evolução da 

adoção. É responsável por mandar dicas de cuidados, tirar 

dúvidas específicas e gerais, estar em contato para sempre ter 

informações sobre nossos orelhudos que ganharam um novo lar, 

lembrar das consultas regulares e estar disponível para ajudá-los a 

lidar com seus pequenos. 

Comunicação: Responsável pela relação com o público do GAC e por 

publicar as mais diferentes informações sobre o grupo. 

Redes Sociais: Responsável por cuidar dos principais canais de 

comunicação do GAC (Facebook e Instagram) com o público 

final.  Através de criação de campanhas de comunicação, posts 

https://www.padrim.com.br/gac
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diários (arte e texto) e responder comentários e/ou mensagem 

inbox (atendimento) 

Facebook: GAC – Grupo de Apoio aos Coelhos 

Instagram: @gacgrupo 

Site: Área responsável por alimentar e atualizar frequentemente o 

site, criando, em conjunto com outras áreas, posts (textos e artes).  

Link do site: https://grupodeapoioaoscoelhos.com.br/ 

 

3.1. Lar Temporário 

Dar LT exige grande responsabilidade e é um ato de amor e carinho. Saber 

que o orelhudo que você ofereceu abrigo irá para um lar cheio de amor após 

sair de condições de abandonos e maus-tratos, não tem preço! 

Para dar Lar Temporário é necessário: 

• Um local com espaço disponível para montar um aramado (condomínio) 

ou cercado, com possibilidade de soltar o coelho por algumas horas para 

passear, se exercitar e interagir um pouco. Normalmente, o espaço para 

a base de um condomínio é de 1,2 m x 0,4 m, cuja altura, 

aproximadamente 1 m, pode variar.  

Se tiver espaço para deixá-lo(s) solto(s), melhor ainda! É importante que 

o local seja isolado dos animais da residência para evitar possíveis 

contaminações por doenças e/ou parasitas, brigas, reprodução etc. 

• Se você tiver orelhudos em sua residência, esses precisam antes ser 

castrados; 

• Ter disponibilidade de tempo para fornecer os cuidados básicos, como: 

limpeza do espaço e do banheirinho, alimentação, possível medicação, 

escovação, atenção que possam precisar e interação. Além de fornecer 

fotos e informações, como temperamento do coelho, para a equipe de 

adoção.  

Observações Importantes:  

• Os cuidados básicos do(s) orelhudo(s) devem estar de acordo com as 

orientações fornecidas pela líder de LT, ou seja, devem estar alinhados 

com os cuidados que o GAC segue.  

https://grupodeapoioaoscoelhos.com.br/
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• O GAC fornece, se necessário, ração, feno, granulado higiênico e uma 

verba mensal para verduras. Nosso grupo está sempre disponível para 

ajudar esses voluntários em quaisquer ocasiões! 

• Atualmente os lares temporários se concentram em Campinas e na 

região metropolitana de São Paulo, onde nossas clínicas veterinárias 

parceiras se situam. Portanto, não é possível ter LT's fora dessas 

localidades. Caso você queira oferecer LT mas não more nesses locais, 

por favor nos notifique.  

 

3.2. Como o GAC funciona 

3.2.1. Plataformas 

A maior parte do trabalho voluntário é feito online. Para isso, usamos, 

principalmente, as seguintes plataformas digitais: Google Drive, WhatsApp e 

Trello (todos possuem aplicativo para celular).  

Cada área do GAC possui um grupo no WhatsApp para melhor 

organização e, além desse, também há o grupo “Voluntários GAC”. Neste, 

passamos todas as informações e avisos gerais, como data de reunião, 

preenchimento de formulário e conhecemos um pouco melhor o nosso time. É 

muito importante, neste grupo, estar sempre atento aos assuntos principais e 

visualizar a descrição do grupo, pois é onde colocamos os links de formulário e 

as informações/avisos principais. 

Atenção: Muito cuidado ao entrar nas plataformas, pois há muitas 

informações importantes. Tenha muita atenção para não excluir alguma coisa 

importante!! 

 

3.2.2. Regras gerais MUITO importantes 

❖ Não falar sobre assuntos internos do GAC para o público externo; 

❖ Se possível, avisar com antecedência o gestor/líder de Gestão de 

Pessoas caso queira se retirar de alguma área, para conseguirmos alocar 

outro voluntário na função sem sobrecarregar outros;  
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❖ Ter respeito com todos do grupo e ser sempre transparente. Ao encontrar 

qualquer problema, procurar o(a) gestor(a) ou líder de Gestão de 

Pessoas ou da área em questão e conversar sobre o ocorrido;  

❖ Todos os voluntários do GAC devem permanecer no grupo “Voluntários 

GAC” do WhatsApp enquanto ativos. 

 

3.2.3. Dica para o trabalho voluntário 

❖ Sempre que achar necessário, converse com o time de GP.  

Se não estiver gostando da área que faz parte ou estiver com algum 

problema pessoal, de forma a diminuir o rendimento do trabalho 

voluntário ou mesmo se chegar a pensar em sair do grupo, converse 

antes com o pessoal de GP (Gestão de Pessoas). É muito importante 

estarmos felizes e gostarmos do que estamos fazendo. Além disso, é 

essencial que as áreas estejam alinhadas e saber o que se passa com os 

voluntários, pois, dessa forma, conseguimos organizar melhor o time de 

acordo com a disposição de cada um. 

 

❖ Organize seu tempo e seja pontual.  

Não se atrase nos compromissos presenciais ou onlines e nem nas 

entregas de trabalhos, pois isso pode gerar diversos problemas para o 

grupo todo e, às vezes, até para o público externo.  

Não deixe as tarefas para fazer de última hora. Quanto antes fizer, 

melhor.  

Tentamos passar as tarefas com prazos e com um bom espaço de tempo 

para sua realização. Portanto, se por algum motivo não conseguir realizar 

a tarefa a tempo, é muito importante avisar com antecedência o 

Gestor/Líder da área que faz parte para que ele consiga remanejar o 

que for preciso.  

 

❖ Seja proativo e empenhado.  

Nosso objetivo é ajudar cada vez mais os orelhudos e, para isso, 

precisamos da colaboração de todos. Para haver um equilíbrio, todas as 

áreas precisam trabalhar em conjunto e com um bom rendimento. 
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Portanto, se tiver qualquer dúvida ou precisar de qualquer ajuda, fale 

com seu Gestor/Líder a respeito.  

Além disso, participe ao máximo dos grupos, pois são nossos principais 

meios de comunicação. De preferência, veja o grupo dos “Voluntários” 

ao menos uma vez ao dia para saber o que está rolando em nosso time.  

E principalmente, sempre que puder, o grupo em que atua.  

 

4. Sobre os cuidados básicos dos coelhos 

Além de saber como o GAC funciona, também é muito importante saber 

sobre os cuidados básicos dos coelhos. Para isso, temos um Manual do Adotante 

com excelentes orientações e dicas sobre os cuidados básicos dos orelhudos. É 

essencial que leia e tire todas as suas dúvidas com nosso time.  

Atenção: mesmo se você já tiver um bom conhecimento sobre isso, é 

necessário ler por completo o Manual para fazer parte de nosso grupo.  

 

5. Sobre o trabalho voluntário 

O trabalho voluntário não é remunerado, porém sua recompensa se dá 

através de um conjunto de ações visando um bem social, em que 

disponibilizamos nosso tempo para ajudar outras pessoas ou animais.  

Somos um grupo disposto a resgatar, tratar e efetuar doação 

responsável. Nosso foco são os coelhos maltratados ou abandonados e que, 

sem a nossa ajuda, possivelmente continuariam tendo uma vida triste e sem 

saber o que é sentir carinho, ser amado e cuidado. Também temos como 

objetivo a conscientização da população sobre o respeito aos animais e 

cuidados básicos dos coelhos. Acreditamos que, só através da educação e 

compreensão, o abandono diminuirá.  

O trabalho voluntário, de um bem social, é uma experiencia que levamos 

para a nossa vida pessoal e profissional. Aprendemos a lidar com a diversidade 

de pessoas e com os vários tipos de situações. É um aprendizado constante e 

que só tem a acrescentar. Cada vez mais empresas valorizam currículos de 

pessoas que realizam uma atividade de voluntariado.  
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Obrigado desde já por querer fazer parte de nosso time e ajudar os 

orelhudos. Estamos crescendo cada vez mais e precisamos muito da 

colaboração, pois somente unidos conseguiremos ajudar mais e mais orelhudos 

que tanto precisam de nós. 


