ANIMAIS DE RUA
Por que existem animais na rua?
Os animais costumam encher a casa de alegrias, encantam-nos com suas
travessuras, são fofos, lindos, pequeninos e gostosos de apertar.

Porém, também dão trabalho, gastos e alguns incômodos às vezes.
Exigem tempo disponível, rações de boa qualidade, fazem xixi pela casa toda,
precisam ser educados, adestrados, levados para passear e necessitam
acompanhamento veterinário periódico.

Muitas vezes crescem mais do que o previsto ou seu temperamento não é
exatamente o esperado. Por estes motivos, muitos cães e gatos, mesmos
fofinhos e travessos, acabam abandonados por seus guardiões, que não têm a
mínima estrutura física ou psicológica para mantê-los.
Isto acaba trazendo (e agravando) um dos maiores problemas que vivenciamos
em relação a animais de estimação atualmente:

o abandono e os maus tratos.

Cães e gatos sujos, magros, famintos e doentes, muitas vezes invisíveis aos
olhos da sociedade, reviram o lixo atrás de comida, transmitem doenças, vivem
no relento sob o sol forte ou o frio intenso.

Outro fator que contribui em grande parte pelo imenso número de cães e gatos
abandonados é a reprodução indiscriminada desses animais, muitas vezes
intermediada pelos próprios guardiões.

De quem é a responsabilidade pelos
animais encontrados na rua?
Quando adquirimos um animal de estimação, seja ele da espécie que for,
estabelecemos com ele um vínculo poderoso, e devemos estar preparados
para uma relação duradoura de talvez, 15 a 20 anos. Durante este tempo,

devemos arcar com uma série de responsabilidades para com o nosso animal
que inclui, por exemplo, educá-lo e protegê-lo apesar de tudo.
Devemos ter em mente que cães crescem, e podem se transformar de
filhotinhos fofos e inofensivos à enormes, enlouquecidos e potenciais
destruidores de plantas, casas e jardins.
Devemos pensar também que nosso cão ou gato nem sempre terá o
temperamento que desejamos. Muitas vezes eles são anti-sociais e ariscos,
brigam, mordem e arranham, nos tiram a paciência com seus latidos
insistentes, fazem “xixi” fora do lugar o tempo todo, aparentemente tentando
nos enlouquecer. Em função disso, muitas pessoas não conseguem entender a
real responsabilidade de ter um animal. Tratam seus animais como objetos, se
desfazendo deles diante do primeiro obstáculo.

O animal é tudo na vida de muitos donos, até que
adoeça; até que comece a latir demais; até que morda
alguém. A partir daí, passa a ser um problema, e como
todo problema, tende a ser dispensado, o que causa o
aparecimento de animais abandonados nas ruas e
propriedades vizinhas.

Abandono e maus tratos de
animais

Abandono e maus tratos à animais É CRIME!
A denúncia de maus-tratos é legitimada pelo Art. 32, da Lei Federal nº. 9.605
de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) e o Art. 164 do Código Penal, prevê o
crime de abandono de animais para aqueles que introduzirem ou deixarem
animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde
que o fato resulte prejuízo:

A pena prevista pelo Art. 32 da Lei de Crime Ambientais é de detenção de 3
meses a 1 ano e multa.
A pena prevista pelo Art. 164 do Código Penal é de detenção, de 15 (quinze)
dias a 6 (seis) meses, ou multa.

Decreto nº 6.514
Art. 29 – Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres,
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.
Multa de R$ 500,00 a R$ 3.000,00 por indivíduo.

CASTRAÇÃO
A castração é considerada a única forma realmente eficaz e ao mesmo tempo
humanitária de controle populacional de animais.

Benefícios


Em fêmeas, o procedimento diminui o risco de câncer de mama. E
quanto mais cedo, melhor: 99% das cadelas castradas antes do primeiro
cio não desenvolvem a doença. Já em gatas, a castração reduz as
chances de câncer de mama entre 40% a 60%.



Em machos, a castração reduz a frustração sexual e a necessidade de
sair em busca de “namoradas”. Ao mesmo tempo, isso diminui o risco de
fugas, atropelamentos e brigas com outros machos.



As fêmeas não ficam mais vulneráveis a infecções uterinas graves,
como a piometra, uma vez que o seu aparelho reprodutor é removido
durante o procedimento.



Já em machos, reduz-se em grande escala os problemas de próstata e
evita-se o câncer de testículo, que pode ser fatal.



As fêmeas não entram mais no cio, poupando os tutores de lidar com o
sangramento e com possíveis cães de rua importunando no portão.



Cães e gatos machos sentem menos necessidade de marcar o seu
território com urina.



Seu animal de estimação também pode ficar mais dócil, facilitando a
interação e reduzindo situações problemáticas – especialmente entre os
que tinham comportamento agressivo antes.
Uma vez que seu cão está castrado, consulte seu veterinário sobre a
quantidade de comida que você deve oferecer. Em geral, os animais
castrados consomem menos calorias. Ressaltamos ainda que a
castração em si não faz os animais engordarem. O que acontece em
alguns casos é a redução de atividade física (o animal fica mais calmo),
o que o leva a ganhar peso. Basta ficar de olho e não deixar de exercitálo.



AmiCÃO
O Rotaract de Tenente Portela em conjunto com a pet shop S.O.S
Animais, o Departamento do Meio Ambiente do município e a presidente da
Câmara Municipal de Vereadores Márcia Muller, com o apoio da Secretaria da
Saúde e do pet shop Agromix, criam o projeto AmiCÃO, com o intuito de achar
um lar para o melhor amigo do homem, o cachorro.
As ruas de nossa cidade, assim como de tantas outras, tem sido “obrigo”,
principalmente, para muitos cachorros. Isso consequência de abandono!
O objetivo do projeto é recolher os animais de rua, realizar a castração e
tratamento necessário e então disponibilizar para adoção.
Mas para que isso seja possível, estamos em busca de pessoas voluntárias que
possam colaborar com o projeto, desde a retirada dos cachorros das ruas até a
hospedagem temporária, após a castração, para que encontrem um lar definitivo.

Para maiores informações, acesse a página do AmiCÃO, no facebook
e entre em contato com os membros do projeto.
Siga a página do facebook

