“UM AMICÃO É PARA
TODA A VIDA!!”

ABANDONO DE
ANIMAIS É CRIME.
Lei Federal 9.605/98
Praticar atos de abuso, maus
tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou
domesticados, nativos ou exóticos
é crime previsto na Lei 9.605/98,
com detenção de três meses a um
ano. Se você presenciar qualquer
animal sendo maltratado, denuncie
imediatamente a delegacia da
policia civil mais próxima ou na
promotoria do meio ambiente.

QUER ADOTAR UM FIEL AMIGO?
CONHEÇA:
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

0800-6430-304
Gabinete na Assembleia Legislativa do Paraná
Praça Nossa Senhora da Salete, s/n, Curitiba-PR,
3° andar, gabinete 308

A vida média de um cachorro é em
torno de 15 anos. Na fase idosa é
quando ele mais precisa de você.
Antes de comprar ou adotar um
animal de estimação pense:
Animais precisam de visitas periódicas ao
veterinário.
Animais fazem bagunça, mordem objetos e
ficam doentes.
Animais precisam de tempo e paciência.
Você pode ensinar regras, fazer passeios e
dar atenção à ele?
Se você mudarde residência irá levá-lo?

VACINAÇÃO
45 Dias
60 Dias

Vacina para filhotes
1ª dose vacina múltipla
1ª dose vacina contra giardia
Vacina contra a tosse dos canis

90 Dias

2ª dose vacina múltipla
2ª dose vacina contra giardia

120 Dias

3ª dose vacina múltipla

A partir de 4
meses de idade

Anti-rábica

AS VACINAS ANTI-RÁBICA e MÚLTIPLA
(óctupla) devem ser repetidas
ANUALMENTE!!!

CASTRAÇÃO (esterilização)
Castração ou esterilização é uma cirurgia
que impede a procriação. Não há lares
para todos.
Diminui drasticamente o risco de doenças
nas vias uterinas, do câncer de mama,
câncer de útero, câncer de próstata e câncer
de testículo;

EXEMPLO

UMA ÚNICA CADELA,
EM SEIS ANOS PODE DAR ORIGEM A ATÉ

6 mil

descendentes

Elimina a gravidez psicológica - comum em
algumas fêmeas após o término do cio, e que
ocasiona aumento das mamas, a produção
de leite e irritabilidade excessiva;
Diminui o risco das fugas e brigas, que
podem acarretar em acidentes graves e até
fatais;
Diminui o hábito de animais urinarem nas
paredes e móveis para marcar território.
A urina também perde o odor forte e
desagradável;
Acaba com os latidos, uivos e miados
excessivos que ocorrem por ocasião do cio;
Elimina os estados de excitação por falta de
cruzamento (e o embaraço com as visitas!);
Elimina a inconveniente perda de sangue
nas cadelas durante o período do cio, assim
como as desagradáveis reuniões de animais
machos na porta de sua residência;
A cirurgia, feita sob anestesia geral, é
indolor e dentro de um ou dois dias, o
animal estará brincando e retomará suas
atividades normais.

Guarda Responsável
Ninguém é obrigado a ter um animal de
estimação, mas se quiser ter, deve cuidar
até o fim!
O seu animal deve estar sempre seguro
em casa, jamais solto na rua ou preso (em
corrente, canil, etc.)
Ao sair de casa mantê-lo sempre na guia,
isso evita fugas, atropelamentos, etc.
Identidique-o com plaqueta ou microchip.
Mantenha os potes de água e ração sempre
limpos, a casinha e cobertores do animal
devem ser lavados regularmente.

