Guarda
responsável
ANIMAIS MERECEM
RESPEITO

Você tem um animal de companhia ou
gostaria de ter um?

Os animais são seres providos de
sentimentos e emoções e possuem
direitos garantidos por lei. Portanto,
merecem respeito, cuidados e atenção!

A guarda responsável de animais é considerada como um
conjunto de ações em que o tutor do animal tem um dever ético,
para garantir as necessidades básicas e a prevenção de
quaisquer riscos que possam atingir o animal, garantindo um
nível adequado de conforto e bem-estar.

Por isso, antes de adotar um pet, certifique-se de que
você conseguirá garantir todos os cuidados básicos para
a sua saúde e bem-estar.
Ele fará parte da sua família, então será importante que
todos estejam de acordo com a decisão, evitando brigas
e problemas.

Dicas de cuidados básicos para uma boa
convivência com animais de companhia:

Água e Alimento: Precisam de
água limpa e fresca e alimentação
de qualidade, em disponibilidade e
quantidade adequada e suficiente.

Cuidados com a saúde: Precisam de
consultas regulares com médico
veterinário
e
a
vacinação,
a
desverminação e o controle de pulgas
e carrapatos em dia. É necessário
banhos regulares em cães para manter
uma boa higiene e saúde.
Socialização: Os animais domésticos
também precisam de cuidados com a
saúde psicológica. São animais que
amam companhia e não gostam de se
sentir sozinhos, por isso precisam de
carinho, atenção e respeito.

Dicas de cuidados básicos para uma boa
convivência com animais de companhia:
Ambiente e Higiene: Precisam de espaço de acordo com seu
tamanho e comportamento, com área sufiente
para se movimentar naturalmente e para
descanso. Deve estar limpo, seco, ventilado
e conter abrigos de chuva e sol. O
ambiente deve ser seguro, com portões e
muros.
Para gatos, é necessário que a
casa/apartamento tenha redes de proteção
(telas) nas janelas e portas.

Lembre-se: cães e gatos são animais
DOMÉSTICOS e devem permanecer
abrigados sem o livre acesso à rua! Ou
seja, SEM VOLTINHAS em que não
haja supervisão e guia, pois isso pode
levar a: desaparecimentos, brigas,
gestações, ferimentos, atropelamentos,
transmissão de doenças a animais ou
a humanos como a esporotricose e a
raiva, por exemplo.

Dicas de cuidados básicos para uma boa
convivência com animais de companhia:

Identificação: Identifique seu animal com
coleira com plaqueta ou com microchip,
assim evitará que ele se perca durante
fugas, roubos e até mesmo o abandono.

Atividades físicas: Passeios são essenciais, mas SEMPRE de
coleira e guia! Isso evita atropelamentos, brigas, fugas e outros
acidentes. Se seu cão for de porte grande ou de comportamento
agressivo, O USO DE FOCINHEIRA É OBRIGATÓRIO POR LEI.
Não esqueça de recolher e descartar corretamente os dejetos de
seu pet para evitar contaminação ambiental. Eduque seu pet
amigo com carinho, você é o tutor responsável por ele.

castração é um ato de amor:
Além de evitar crias indesejadas,
elimina o risco de câncer e infecção de
útero em fêmeas, reduz o risco de
câncer de mama e outras doenças. Nos
machos, elimina o risco de câncer nos
testículos e outras doenças.

Cuide bem de seu amigo!

exemplos de maus-tratos:
Deixar o animal sem abrigo ou em lugar inadequado;
Não fornecer alimento e água limpa e fresca;
Agredir o animal;
Castigar, seja física ou mentalmente, o animal;
Utilizar o animal em confrontos ou lutas/rinhas;
Envenenar os animais;
Abusar sexualmente do animal;
Deixar o animal junto com outros animais que o agridam ou
o molestem;
Negligenciar cuidados com a saúde do animal.

Abandonar animais é crime!
Maltratar animais, por qualquer motivo, é um
crime que prevê penas de prisão e multa (Lei
Federal nº 9605/98 e Lei Municipal nº 907/2007)

com estes cuidados podemos evitar que
os animais:
Sejam atropelados;
Se machuquem em brigas;
Sofram maus-tratos nas ruas;
Sejam envenenados;
Se percam e não voltem mais pra
casa;
Ataquem pessoas (por exemplo
casos de mordedura envolvendo cães);
Tenham doenças chamadas zoonoses.

o que são as zoonoses?
São doenças infecciosas que tanto os
animais quanto as pessoas podem
ter, por exemplo, a esporotricose,
sarna, raiva, entre outras.

Uma zoonose que está aumentando em
Piraquara é a esporotricose, causada por um
fungo. Os gatos são vítimas! Com guarda
responsável a esporotricose não tem vez!
Fique atento caso seu gatinho apresente
feridas que não cicatrizam e se espalham
pelo corpo, nariz inchado e espirros. Estes
sinais podem ser de esporotricose! Uma
doença que tem cura, porém, se não tratada
pode matar seu gatinho.
O fungo pode ser transmitido às pessoas e
gatos por meio de arranhadura ou mordedura de
gatos doentes ou por contato direto de
ferimentos abertos com as lesões do animal. O
fungo pode estar no ambiente, proteja-se ao
mexer em terra e plantas.
Em caso de suspeita da doença
abra uma ouvidoria pelo site da
prefeitura ou pelo telefone 35903729

Guarda responsável é mais do
que um dever, é um ato de
amor!
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