CARTILHA

BEM-ESTAR

ANIMAL

Informações de como cuidar de seu
amigo, mantê-lo saudável e feliz!

ABRIGO
O cão deve ter uma “casinha” espaçosa, protegida do
sol, da chuva e do vento, com espaço suficiente para ele
deitar de lado e se virar.
A limpeza deve ser feita diariamente, recolhendo as
fezes e em seguida lavando o local.
Os animais devem ser mantidos em local seguro sem
acesso nas ruas ou casas vizinhas.
Lembrando que os animais não gostam de ficar
acorrentados, o que pode lhes causar ferimentos.

Não importa se os animais são capazes ou não de
pensar. O que importa é que são capazes de sofrer.
Jeremy Bentham

ALIMENTAÇÃO
O alimento deve ser apropriado de acordo com a
espécie, idade e tamanho. É recomendada a utilização
de rações de boa qualidade. O alimento deve ser
oferecido duas vezes ao dia para cães e disponível
durante todo dia para gatos.
A água, sempre fresca e limpa, deve estar a disposição e
mantida à sombra. Lavar diariamente o comedouro e o
bebedouro (com água, sabão e esponja).

VACINAÇÃO
Mantenha seu animal com vacinação em dia tanto para
raiva quanto para outras viroses.
As vacinações devem ser anuais e realizadas por
veterinários.

CONTROLE DE PARASITAS
Mantenha seus animais livres de pulgas, carrapatos e
vermes, eles podem transmitir doenças a outros animais
e para os humanos.
Existem vários produtos eficientes e seguros para esse
controle.
Consulte seu veterinário.

A civilização de um povo avalia-se pela
forma como são tratados os animais.
Mahatma Gandhi

CASTRAÇÃO
A cirurgia de castração é o único método eficaz para
prevenir as crias indesejadas e o consequente
abandono.
Ela é capaz de prevenir algumas doenças como o
câncer e pode ser realizada à partir dos dois meses de
idade.

MICROCHIPAGEM
O microchip serve para identificar o proprietário e não
para rastrear o animal. A microchipagem é obrigatória
no município de Americana. É importante manter seus
dados atualizados.

REGRAS DE PASSEIO
Sempre acompanhados de seu tutor, usando coleira e
guia, os animais agressivos ou de raças agressivas
devem utilizar de focinheiras durante o passeio.
Recolha as fezes, além de mostrar sua educação, é
obrigatória por lei (lei municipal 4547/2007)

NÃO SÃO PETS
Animais silvestres - todo animal tirado da natureza
Ex.: papagaio, arara, mico, jabuti, entre outros.
Existem animais domesticados, mas que não podem
viver na cidade. Ex.: vaca, ovelha, porco, cabra, entre
outros.

MAUS TRATOS
• Abandonar animais;
• Ferir, mutilar ou envenenar, inclusive os de rua;
• Manter preso em locais pequenos e sem higiene;
• Não abrigar do sol, da chuva e do frio;
• Deixar sem ventilação ou luz solar;
• Não dar comida e água diariamente;
• Negar assistência ao animal doente ou ferido;
• Obrigar a trabalho excessivo ou superior a sua força;
• Capturar e manter animais silvestres não legalizados
(gambá, tartaruga, aves, macacos, etc.);
• Promover violência como rinhas, farra do boi, etc.;

A compaixão para com os animais é uma das
mais nobres virtudes da natureza humana
Charles Darwin

EXISTEM LEIS QUE PROTEGEM OS ANIMAIS!
• Lei Federal 9.605/1998

• Lei Municipal 4.547/2007

DENUNCIE!

• Polícia Militar - 190
• Polícia Militar Ambiental de Americana – (19) 3462-1182
• IBAMA Linha Verde - 0800 61 80 80
• Delegacia online de Proteção Animal (DEPA)
www.ssp.sp.gov.br/DEPA
• S.A.C. - Serviço de Atendimento ao Cidadão
(19) 3475-9024
• G.P.A. - Grupo de Proteção Ambiental - 153

CUIDE BEM DO SEU IDOSINHO!
Seu animal de estimação também envelhece! É o momento
de ficar atento e o tratar como um vovô!

COMO IDENTIFICAR?

Nos cães, os pelos clareiam no focinho e ao redor dos olhos
e os gatos dormem mais durante o dia. Os cães são idosos a
partir dos 8 anos e os gatos a partir dos 10.
Um veterinário deve acompanhar
seu amigo, pois cada espécie tem
uma condição especial e somente
um profissional pode orientar
quanto à alimentação, exames e
cuidados extras.
Seja paciente e não exija dele o
mesmo comportamento de quando
era bebê ou adulto. Ele deve ser
tratado com muito respeito e
gratidão, pois foi seu amigo a vida
toda, confia e ama você!
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Acesse para mais
informações

SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE

A população de Americana pagou por este material R$ 0,00, valor unitário, e R$ 0,00 valor total, impressão 100 unid. Não jogue em vias públicas, mantenha a
cidade limpa. Artigo 172 do Código de Transito, atirar do veiculo ou abandonar na via objetos ou substancias, infração média – Multa de R$ 130,16
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