Sim, eu defendo os animais. Como
deputado estadual do Partido Verde,
uma das minhas prioridades de
atuação parlamentar, tem sido a
defesa dos direitos dos animais.
Criei a Frente Parlamentar em
Defesa dos Animais para debater
uma agenda específica ao tema,
apresentei vários projetos de lei e
realizei campanhas permanentes de
conscientização sobre cuidados que
devemos ter com nossos animais.
Assim sendo, presto contas de
minhas iniciativas.

QUER UM(A)
AMIGO(A) FIEL?
www.caopanheirocuritiba.com.br
www.adotebicho.com.br
www.gatinhos.cwb.zip.net
www.quatropatas.org.br
www.associacaovidaanimal.org.br
www.becodaesperanca.org
www.amigoanimal.org.br
www.spacuritiba.org.br
Envenenar animais é crime!
Crime previsto na Lei
de Crimes Ambientais n° 9605/98
Denuncie na Delegacia de Polícia Civil
ou chame a Polícia Ambiental: 0800-6430304

www.rasca.com.br
rascarodrigues
@DeputadoRasca
41 9973-1129
mens
“Chegará o dia em que os ho
ais,
conhecerão o íntimo dos anim
um
e, neste dia, um crime contra
crime
animal será considerado um
contra a humanidade”
Leonardo da Vinci

Gabinete na Assembleia Legislativa do Paraná
Praça Nossa Senhora da Salete, s/n, Curitiba-PR, 3° andar, gabinete 304
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Transparência nos pet shops
Agora quando você for levar seu animal de estimação a um pet
shop, em todo o Paraná, poderá exigir a transparência total nos
serviços de banho e tosa. Na prática, a nossa Lei 17.949/2014, dá
aos protetores o direito de visualizar os serviços no local (por meio
de vidro transparente) ou que os pet shops
gravem os serviços, e caso o cliente deseje,
entregue em DVD o serviço gravado. É uma
pequena adaptação para os estabelecimentos que evitará novas denúncias de maustratos, que a cada dia crescem mais.

PROJETOS

Atualização do Código
de Proteção Animal
Uma das principais lutas que encampamos desde o primeiro dia do
nosso mandato foi à revisão do Código Estadual de Proteção Animal
(Lei 14.037/2003). Apresentamos o projeto 855/2011, que altera a Lei,
incluindo itens importantes em defesa dos animais. Entre as quais, a
inclusão do conceito de maus-tratos, que atualmente não existe, e impede que o agressor seja enquadrado pelo crime que comete contra
os animais; a proibição do uso de tração animal em perímetro urbana
em municípios com mais de 20 mil habitantes e a obrigatoriedade de
recipientes para hidratação e alimentação dos animais em cidades onde
a tração continua permitida.

Bom para o animal,
melhor para o agricultor
Também propomos na Assembleia Legislativa
o projeto 413/2013, com o objetivo de indenizar produtores rurais
por danos causados por animais silvestres. Ou seja, queremos preservar as espécies da fauna paranaense em extinção – como a onça
pintada – e proteger possíveis prejuízos que os agricultores possam
ter com os animais herbívoros e carnívoros.

Pelo fim do “foie gras”
Você sabe o que é o “foie gras”?
É uma iguaria da culinária francesa aonde patos e gansos são
submetidos ao método “gavage”
de superalimentação forçada.
Pelo método, durante 16 dias as
aves são superalimentadas por
um funil, com mais de 40 cm, que passa pelo seu esôfago, levando gorduras e cereais até seu estômago. No 17º dia, isso é repetido a cada três
horas, até serem abatidas. Isso faz com que o fígado das aves aumente,
em média, sete vezes o tamanho normal para se obter mais lucro. Muitas aves morrem durante o processo, pois não suportam essa crueldade.
Somos totalmente contra o “gavage” e por consequência ao “foie gras”.
Nosso projeto 506/2013, que vai à votação em plenário, irá proibir esse
método em território paranaense, como já acontece em 22 países.

Mais rigor na extração de peles
Nosso projeto 410/2013 é outro que combate crueldades, que hoje
são praticadas, visando o lucro. Queremos proibir a criação de animais
domésticos, nativos, exóticos, silvestres e ornamentais com o objetivo
de extrair suas peles no Paraná. O projeto abrange, principalmente,
animais em extinção, que já são protegidos por legislação específica, e
sua aprovação não afetará a demanda por peles, apenas coibiria esses
crimes que hoje ocorrem na clandestinidade.

Hospitais e clínicas
estaduais veterinárias
Apresentamos o projeto de lei 205/2014 para garantir aos animais acesso à saúde de forma gratuita, principalmente à população de baixa renda,
que é apaixonada por seus animais, mas tem dificuldades para pagar
clínicas privadas. Queremos que cidades com
mais de 800 mil habitantes, como Curitiba,
tenham um Hospital Estadual Veterinário. Já
os demais municípios, com mais de 60 mil
habitantes, deverão ter uma Clínica Estadual
Veterinária, de porte menor, mas que consiga
atender suas demandas.

CAMPANHAS

Recolher as fezes do seu animal é Lei
Além de trabalharmos para garantir direitos aos animais e seus protetores, realizamos permanentemente várias campanhas de conscientização
dos cuidados e deveres que temos que ter com
nossos pets. Uma delas é pelo cumprimento
da Lei 11.474/2005, de Curitiba, que obriga os
tutores a recolherem as fezes de seus animais
em locais públicos. Estamos entregando várias
plaquinhas para serem afixadas em gramas de
parques, praças e condomínios onde o problema é maior. A Lei cheira bem, as fezes deixadas
nas praças e parques, não!!!

Abandonar animal é crime
Não basta criar leis em defesa dos animais,
sabemos que precisamos cobrar que elas
sejam cumpridas depois. Nossas campanhas também visam levar ao conhecimento da sociedade outras legislações sobre o
tema, como a Lei Federal 9.605/1998, que
tipifica o abandono e o envenenamento
de animais como crimes.

Transporte para castração gratuita
A Rede de Proteção Animal de Curitiba deu um
passo importante oferecendo seis mil castrações
gratuitas para famílias de
baixa renda e protetoras
de animais. No entanto,
a grande dificuldade era o transporte dos animais até as clínicas conveniadas para o procedimento. Resolvemos ajudar e disponibilizamos
dois veículos Kombi para esse transporte, que hoje ajuda cumprir a
demanda das castrações. Nossos veículos também estão ajudando as
feiras de adoção por toda a cidade.

