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.

0800-6430-304

“NÃO VIRE AS COSTAS PARA O
SOFRIMENTO ANIMAL!”
Adote um gato adulto, eles também brincam, são
carinhosos e vão te amar pro resto da vida!
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
Adote um gato adulto, eles também brincam, são
carinhosos e vão te amar pro resto da vida!
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

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

Quer um gato em sua vida?
Então você precisa saber estas verdades:
Os gatos também precisam ser vacinados.
Para limpeza, você deve escová-lo semanalmente.
Quando levá-lo as visitas periódicas ao veterinário
peça para ele aparar as unhas e verificar os dentes
(as unhas têm um nervo extremamente sensível e
apenas o veterinário deve apará-las).

Os gatos são muito sociáveis, brincalhões e carismáticos.
Amam estar próximos dos amigos, sejam eles: pessoas
ou outros animais.
Eles dormem quase vinte horas por dia, são limpos e
gostam de lugares tranquilos e arejados. Observe seu
comportamento e rotina de alimentação para saber que
estão bem.
Os gatos ronronam quando estão felizes e para demonstrar
que estão em missão de paz e não oferecem perigo.

Eles são muito curiosos e podem se meter em apuros!

Assim como nós, eles adoram dormir em lugares
aconchegantes e viver ao ar livre. Porém é aconselhável
mantê-los dentro do quintal, pois nas ruas os riscos de
brigas, ataques de cães, atropelamentos ou maus tratos
é muito grande.

Eles precisam beber muita água, para isso, deixe
vários potes com água fresca disponível.

O tempo médio de vida de gatos livres é de dois anos,
sendo que a estimativa natural é mais de 15 anos.

Se você ensiná-lo, com certeza usará a caixa
higiênica como banheiro e será mais fácil a limpeza
diária. (eles não usam caixas sujas)

Gatos castrados geralmente têm excelente qualidade de
vida mesmo em idade avançada.

Coloque proteção de telas nas janelas.
Gatos são muito bagunceiros, adoram afiar as unhas,
subir em lugares altos, dormir em lugares tranquilos!

LEMBRE-SE:

DICA:

Apesar de ostentarem muita agilidade, são extremamente
sensíveis e delicados, brincadeiras agressivas ou
exageradas podem machucá-los fatalmente.

Faça arranhadores para o seu gato, dê a ele um cantinho
especial para repouso. Bolinhas e brinquedos são formas de
diversão garantida!

O lema é: trate do seu gato como gosta de ser tratado!
Com respeito e muito carinho!
Está preparado? Então adote!

EXEMPLO
Uma gata,

VACINAÇÃO

em dois anos pode deixar

Esta medida é fundamental, pois existem doenças virais que
podem acometer os gatos e são causadoras de um grande
numero de mortes, principalmente de gatos jovens. Para ser
vacinado ele deve estar saudável, sem febre ou diarréia, e
previamente vermifugado.
GATOS: vacinas-múltipla (tríplice, quádrupla ou
quíntupla) e anti-rábica

2 mil

descendentes

A castração é saudável
Além de saudável, evita crias indesejadas.
Não há lar para todos!
O ideal é castrar os gatos ainda filhotes, com
aproximadamente cinco meses de vida. A cirurgia é
feita com anestesia e o pós-operatório requer poucos
cuidados. Geralmente os machos ficam maisbrincalhões
e caseiros quando castrados. As fêmeas também, além
de ficarem mais protegidas contra tumores.
O EFEITO É PERMANENTE.
A DECISÃO CERTA PARA QUEM AMA!

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.
Mantenha latas e vidros longe do alcance dos gatos e
ao descartar embalagens de alimentos lave-as antes,
pois do contrário, poderá atrair gatosfamintos que
poderão até morrer ao ficarem com a cabeça entalada
ou asfixiados.
As latinhas de patê devem ser amassadas para o
descarte, porque muitos gatos ficam extremamente
machucados ao tentar comer os restos.

45 a 60 dias

1ª DOSE DA VACINA MÚLTIPLA*

O uso da tela de proteção é importantíssimo em
apartamentos, gatos são muito curiosos e tem instinto
de caça aguçado.

21 dias após a 1ª dose

2ª DOSE DA VACINA MÚLTIPLA

TODOS os gatos são extraordinários.

A partir de 4 meses

ANTIRRÁBICA

Não discrimine pela cor. Adote-os!

