
Você sabe identificar maus tratos? 
 

 Abandonar, espancar, golpear, muti-
lar e envenenar; 

 Manter preso permanentemente em 
correntes; 

 Manter em locais pequenos e anti-
higiênico; 

 Não abrigar do sol, da chuva e do frio; 
 Deixar sem ventilação ou luz solar; 
 Não dar água e comida diariamente; 
 Negar assistência veterinária ao ani-

mal doente ou ferido; 
 Obrigar a trabalho excessivo ou supe-

rior a sua força; 
 Capturar animais silvestres; 
 Utilizar animal em shows que possam 

lhe causar pânico ou estresse; 
 Promover violência como rinhas de 

galo, farra-do-boi etc. 
 

PENA PREVISTA: 3 MESES A UM ANO DE PRISÃO E 

MULTA. 

Abandonar e/ou maltratar 

animais é crime!  

LEI 9605/98 - LEI DE CRIMES AMBIENTAIS  

Guarda Responsável 

 Antes de ter um animal, pense que ele vive em 
média 12 a 15 anos. Pergunte: todos da família con-
cordam? Temos recursos necessários para os cuidados 
e para mantê-lo? Quem cuidará dele nas viagens de 
férias e feriados? 

 Adote animais vacinados e castrados. Informe-se 
antes sobre as características e necessidades dele:  
tamanho, peculiaridades, espaço físico. 

 Mantenha o seu animal sempre dentro de casa, 
jamais solto na rua. Para os cães, passeios são funda- 
mentais, mas apenas com coleira/guia e conduzido por 
quem possa contê-lo. Passear sem coleira e guia não é 
liberdade, é risco! 

 Cuide da saúde física do animal. Forneça abrigo, 
alimento, vacinas e leve-o regularmente ao veteriná-
rio.  Dê banho, escove e exercite-o regularmente. 

 Zele pela saúde psicológica do animal.  Dê aten-
ção, carinho e ambiente adequado. Jamais deixe-o 
amarrado em correntes, não bata, nunca machuque 
seu animal.  

 Eduque o animal, se ne-
cessário, por meio de adestra-
mento, mas respeite suas 
características. Pesquise, saiba as 
referências do profissional 
(adestrador) que irá contratar.  

 Recolha e jogue o cocô no 
lixo. 

Castração 

A castração traz muitos benefícios para seu 
animalzinho. 

Evita tumores de testículos e próstata nos machos 
e uterinos, ovarianos e mamários nas fêmeas. 

A castração também ajuda a moldar o comporta-
mento dos bichinhos em relação à agressividade e 
demarcação de território. 

Evite crias indesejadas! 

Castre os machos e fêmeas.  

Quanto mais animais castrados, menos animais 
abandonados, pense nisso! 



 Delegacia do Meio Ambiente :  

   (11) 3338 0155 
 

 IBAMA - Linha Verde:  

    0800 61 80 80 
 

 Polícia Militar Ambiental:  

    0800 13 20 60 
 

 Corpo de Bombeiros: 193 

 

 Polícia Militar: 190  

 

 Disque denúncia: 181 

 

 Ministério da Justiça:  

     www.mj.gov.br 
 

 Ministério Público (Promotoria do 

Meio Ambiente):  
   (11) 3119-9800 ou (11)3119-9524  
 

 Prefeitura de São Paulo: 

   http://sac.prodam.sp.gov.br  
 

 Centro de Controle de Zoonoses

(CCZ): 
    (11) 3397-8278 / (11) 3397-8279 

Denuncie maus tratos! 

Comissão de Proteção e 

Defesa Animal 

Comissão de Proteção e 

Defesa Animal 

www.facebook.com/ProtecaoeDefesaAnimalOABSP 

www.oabsp.org.br/comissoes2010/protecao-defesa-
animal 
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