Você tem cuidado bem
do seu animal de estimação?
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animais é crime
O bem-estar dos animais depende de nós.
Somos todos responsáveis!

Alguns exemplos de maus tratos:

- Não dar comida e água diariamente;
- Abandonar;
- Envenenar, agredir ﬁsicamente ou mutilar;
- Manter em locais sem higiene, apertados ou preso a correntes curtas;
- Não levar ao veterinário quando o animal estiver doente ou machucado;
- Manter o animal em local sem abrigo da chuva, do sol, do frio e do calor.
Alguns exemplos de maus tratos:

O abandono de animais é crime. Se você não pode mais manter o seu
animal de estimação, encontre uma família que cuide bem dele.

O que é a posse responsável?

Deixe-os pelo menos 40 dias com a mãe e depois consiga bons
lares para todos eles.

- Dar diariamente comida, água, abrigo, carinho e atenção;
- Manter as vacinas e os remédios em dia;
- Dar abrigo da chuva, do sol, do frio e do calor, mantendo o local limpo;
- Passear com o animal e dar espaço para ele se exercitar;
- Educar através de comandos, sem qualquer tipo de violência;
- Colocar coleira e plaquinha, trazendo o nome dele e o telefone para contato;
- Castrar o seu bichinho para evitar a superpopulação de animais.

Seu animal de estimação teve ﬁlhotes?
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Sabia que praticar maus tratos contra
previsto no Artigo 32 da Lei 9.605/98?
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