
Direitos 
Animais 
         e 
guarda 
responsável



Os animais de 
estimação têm 
sentimentos assim 
como nós. 
Eles também sentem frio quando a gente 
sente. Eles sentem fome, sede e medo. 
Quando os tratamos mal, eles ficam tristes. 

Por isso, não esqueçam que devemos 
tratá-los muito bem, assim como você 
trata seus pais, seus irmãos e os seus 
amiguinhos. 

Eles merecem todo o amor dos seus 
responsáveis.



Primeiro passo:

Escolha do 
animal de 
estimação

?

?
?

?

A primeira regra que a gente deve 
saber é que um animal de 
estimação (cão ou gato), vive de 10 
a 15 anos e você deve estar 
preparado para cuidar dele; 



Os animais não são filhotes 
por toda a vida!

Eles irão crescer e você deve ter um espaço 
adequado para abrigá-lo; 

O seu animal de estimação deve visitar o 
veterinário ao menos uma vez por ano ou 
quando ele ficar doente; 

Ele precisa ser vacinado e tomar vermífugo 
para que não fique doente; 

assim como vocês

eu vou crescer

 um dia!



Use sempre guia e coleira. 
E mantenha-o sempre nas 
dependências do seu pátio.
Assim você evita que ele 
seja atropelado, sofra maus 
tratos ou seja atacado por 
animais maiores; 

Nunca o prenda em gaiolas 
ou correntes curtas. Ele 
precisa de espaço para 
brincar;

Nunca deixe seu 
animalzinho de 
estimação 
passear sozinho 
pelas ruas. 

nunca me deixe
sem coleira, 

solto na rua!



A ração é alimentação mais 
adequada para os cães e 
gatos, ela vem com os 
nutrientes equilibrados para 
que seu animal fique forte e 
saudável; 

Eles precisam de água fresca 
à vontade. Essa água deve 
ser trocada duas vezes ao 
dia. Se não trocada, pode 
ficar suja ou quente e vai 
causar dor de barriga no seu 
amigão;

Os animais 
devem ser 
alimentados 
duas ou três 
vezes por dia; 

cão



Dê banhos periódicos para mantê-
los livres de pulgas e carrapatos; 

A tosa também é importante para 
que seu animal de estimação não 
sinta tanto calor no verão e evita o 
aparecimento de fungos; 

Mantenha seu
amigo sempre 
limpinho e 
cheiroso!



A higiene do animal e do local onde 
ele vive é muito importante para 
sua saúde e para a nossa também. 
Limpe o local diariamente. 

Recolha as fezes do animal ao 
menos uma vez por dia e, 
principalmente, quando levá-lo para 
passear;

Recolha sempre o
coco do seu amigo!

ops... 
tô 

pronto!



A adoção é a maior forma de amor. 

Jamais abandone o seu 
companheiro. Animais 
abandonados são vitimas 
das piores crueldades; 

Brinque com seu 
animalzinho. Ele precisa de 
amor, carinho e atenção;

ADOTE!



nós agradecemos!
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