Quem ama cuida!
                                    
            
                             
                              
                                      
            

• Mudança de endereço, férias, a chegada de um
bebê, ou o envelhecimento e adoecimento do pet
não justificam o abandono.

                                   
                       

• Abandono de animais é crime previsto em lei (Lei
Federal nº 9.605/98);

                                    
                 

• Animais abandonados sofrem com fome, doenças,
atropelamentos e traumas;

 Procure uma clínica veterinária para castrar o seu pet e
previna doenças e procriações acidentais;

• ONGs e outros abrigos têm capacidade limitada. Boa
parte dos animais abandonados não são recolhidos;

                       

                                    
               
             

                    

• Se não puder mais cuidar do pet, procure alternativas
para ele. Você é responsável por esta vida!
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Os animais e a COVID-19
Não há evidências científicas de que cães
e gatos transmitem o novo coronavírus,
entretanto, é preciso alguns cuidados:
- Sempre que possível, a caminhada
com o pet deve ser substituída
por atividades dentro de casa;

Você sempre pode ajudar

Você e seu pet

Caso encontre um animal na rodovia, chame o serviço
especializado da concessionária da via, a polícia ambiental ou
um órgão de apoio do munícipio

Os pet são uma ótima
companhia, principalmente
em tempos de
distanciamento social!

Adote
• Se não puder adotar, seja um              .
• Se não puder ser um lar temporário, seja um        

- Se necessários, os passeios
devem ser curtos, e com apenas
um dos tutores;
- Evite contato com outros animais
e pessoas durante o passeio;
- Na volta para casa, higienize as patas
do pet com água e sabão neutro, não
esquecendo de secá-las bem.

                         
           
- Evitar ao máximo o contato do
doente com os animais da casa;
- Se o doente precisar cuidar dos
animais, deve lavar as mãos antes e
depois da interação, além de usar
máscara.
                     
       
Eles precisam de você, principalmente
nesta situação difícil de pandemia.
Informe-se! Cães e gatos não podem
ser vitimizados por medos infundados.

                
 
                  

• Se não puder ser um padrinho, seja um         
• Se não puder ser um voluntário,     

As interações com o animal
diminuem o estresse , a
ansiedade e incentivam a
atividade física, mesmo que
seja dentro de casa.



• Se não puder fazer doações,           

                           

Xô estresse...
Ter um pet ajuda a distrair
crianças e idosos, auxilia no
desenvolvimento dos
pequenos e na saúde dos
mais velhos.

Seja responsável ao se decidir por um animal. Eles não são
brinquedos, sentem fome, frio e necessitam de cuidados.

Escolha o pet ideal para o
estilo de vida de sua família

Aproveite este período de
isolamento em casa para
estreitar os laços com seu
pet e ensinar novos truques.

• Cães precisam mais da companhia, atenção e interação.
• Gatos se adaptam melhor à rotina de pessoas ocupadas ou
que passam muito tempo fora de casa;
• Filhotes, até crescerem, podem fazer muita bagunça. Esteja
preparado e tenha paciência para educá-los.
• Animais adultos e idosos são ótimas
opções para tutores que gostem
de pets mais tranquilos;
• Converse com o seu
médico-veterinário sobre
as necessidades específicas
de um animalzinho deficiente
e se possível, adote-o!
• Cada pet tem características
próprias. Busque orientação
sobre aquele que mais se
adequa a você e à sua família.

ADOTE
UM PET

Adeus solidão!
Há muitos cães, gatos e
outros animais precisando
de um lar. Procure
informações junto a
médicos-veterinários e
abrigos de animais.
                
                 
            

 

