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“LEMBREM-SE:”
NÃO FAÇA A DIFERENÇATodo animal sente dor, fome e medo. Diga ao abandono e sofrimento. Lute contra essa barbárie e !

gato assassinado à pauladas por
funcionário de um estacionamento

gata que teve sua coluna
quebrada depois de ser chutada

e arremessada

gata que teve seus olhos
perfurados

cão da praça que teve seu
pescoço degolado

- Se você presenciar alguém abandonando ou mal-tratando um animal, você deve denunciá-lo à delegacia!
- Se você maltratar ou abandonar um animal você estará cometendo um crime e poderá ser condenado por isso!

- Abandono de animais;

- Manter animal trancado em locais pequenos ou permanentemente preso a correntes,
- Envenenar, golpear, agredir fisicamente ou mutilar um animal;
- Utilizar animal em shows que possam lhe causar pânico ou estresse;
- Não procurar um veterinário se o animal adoecer.

Exemplos de maus-tratos:

- Manter o animal em lugar sem higiene;

“A CRUEL REALIDADE”
"Diariamente muitos animais, em sua maioria gatos, são abandonados em praças públicas e demais
estabelecimentos, tornando-se vítimas da crueldade humana, cometida muitas vezes pelos próprios frequentadores
e moradores da região, como espancamento, envenenamento, mutilação e morte".

www.pea.org.brwww.pea.org.br

Realização

"A VERDADE SOBRE TOXOPLASMOSE"
Modos de Contaminação:
- Ingestão de leite não pasteurizado;
- Ingestão de vegetais crus ou mal lavados;

- Contato ou manuseio "DIRETO", sem proteção, com as FEZES de gatos (e somente se as fezes estiverem realmente contaminadas,
expostas no ambiente por mais de 3 dias e se forem ingeridas!)

- Ingestão de carne bovina ou suína crua ou mal passada (forma mais comum de contaminação em humanos);

* JAMAIS ABANDONE UM GATO POR MEDO DE
CONTRAIR A DOENÇA, MESMO DURANTE A GRAVIDEZ! *

www.adoteumgatinho.com.br

"CONSCIÊNCIA E RESPONSABILIDADE: CASTRE SEU ANIMAL !"
- Você estará evitando crias indesejáveis e futuros abandonos;
- Uma cadela e seus filhotes podem gerar em 6 anos, até 73.000 cachorrinhos.
- Uma gata e seus filhotes podem gerar em 6 anos, até 240.000 gatinhos..
- Não há lares para tantos animais, por isso castre-os.

GATOS DO CENTRO:
ABANDONO, TORTURA E MORTE - ISSO É CRIME

PREVISTO NO ART. 3º DO DECRETO FEDERAL 24.645/34

GATOS DO CENTRO:
ABANDONO, TORTURA E MORTE - ISSO É CRIME

PREVISTO NO ART. 3º DO DECRETO FEDERAL 24.645/34

“LEMBREM-SE:”
NÃO FAÇA A DIFERENÇATodo animal sente dor, fome e medo. Diga ao abandono e sofrimento. Lute contra essa barbárie e !

gato assassinado à pauladas por
funcionário de um estacionamento

gata que teve sua coluna
quebrada depois de ser chutada

e arremessada

gata que teve seus olhos
perfurados

cão da praça que teve seu
pescoço degolado

- Se você presenciar alguém abandonando ou mal-tratando um animal, você deve denunciá-lo à delegacia!
- Se você maltratar ou abandonar um animal você estará cometendo um crime e poderá ser condenado por isso!

- Abandono de animais;

- Manter animal trancado em locais pequenos ou permanentemente preso a correntes,
- Envenenar, golpear, agredir fisicamente ou mutilar um animal;
- Utilizar animal em shows que possam lhe causar pânico ou estresse;
- Não procurar um veterinário se o animal adoecer.

Exemplos de maus-tratos:

- Manter o animal em lugar sem higiene;

“A CRUEL REALIDADE”
"Diariamente muitos animais, em sua maioria gatos, são abandonados em praças públicas e demais
estabelecimentos, tornando-se vítimas da crueldade humana, cometida muitas vezes pelos próprios frequentadores
e moradores da região, como espancamento, envenenamento, mutilação e morte".

www.pea.org.brwww.pea.org.br

Realização

"A VERDADE SOBRE TOXOPLASMOSE"
Modos de Contaminação:
- Ingestão de leite não pasteurizado;
- Ingestão de vegetais crus ou mal lavados;

- Contato ou manuseio "DIRETO", sem proteção, com as FEZES de gatos (e somente se as fezes estiverem realmente contaminadas,
expostas no ambiente por mais de 3 dias e se forem ingeridas!)

- Ingestão de carne bovina ou suína crua ou mal passada (forma mais comum de contaminação em humanos);

* JAMAIS ABANDONE UM GATO POR MEDO DE
CONTRAIR A DOENÇA, MESMO DURANTE A GRAVIDEZ! *

www.adoteumgatinho.com.br

"CONSCIÊNCIA E RESPONSABILIDADE: CASTRE SEU ANIMAL !"
- Você estará evitando crias indesejáveis e futuros abandonos;
- Uma cadela e seus filhotes podem gerar em 6 anos, até 73.000 cachorrinhos.
- Uma gata e seus filhotes podem gerar em 6 anos, até 240.000 gatinhos..
- Não há lares para tantos animais, por isso castre-os.


