CÃES E GATOS

POSSE RESPONSÁVEL
UM GUIA DA POLÍTICA DO BEM

TRIPOLI

Política do bem.

Manifesto da Política do Bem

O ambientalista e vereador Roberto Tripoli defende os
princípios da Política do Bem:
• Propriedade responsável de cães e gatos, nossos mais
próximos companheiros de jornada na Terra.
• Compreensão da sensibilidade dos cães e gatos, os quais
sentem alegria, dor, fome, medo, têm sentimentos e são
capazes de um amor imenso e incondicional.
• Amor e respeito à vida dos animais.
• Consciência dos benefícios que eles trazem às pessoas:
bem-estar para doentes terminais; ajuda na socialização de
crianças com problemas comportamentais; alegria a idosos
solitários, tornando-os mais sadios e capazes de fazerem
amigos.
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POLÍTICA DO BEM EM AÇÃO
A NOVA LEI TRIPOLI DO COMÉRCIO
A Lei Municipal 14.483, de 16 de julho
de 2007, criada por Tripoli, regula o
comércio de cães e gatos, e foi regulamentada pelo Decreto 49.393, de 10
de abril de 2008 (os textos, na íntegra,
estão no site www.robertotripoli.com.br).
Canis, gatis e pet shops que c o m e r c i a l i z a m cães e gatos devem
regularizar-se junto à Prefeitura
(Secretaria da Saúde) e possuir
médico veterinário responsável pelos
animais.
Os filhotes só podem ser vendidos
depois de 60 dias de vida, respeitando
o desmame.
O vendedor deve entregar o filhote
vermifugado, vacinado, castrado e
microchipado.
O microchip é um dispositivo de identificação permanente, que possui um código
exclusivo e inalterável, gravado a laser e
encapsulado; e pode receber outros
dados. É inserido no animal de forma
indolor e permanece no mesmo lugar
durante toda a vida. A microchipagem é
fundamental para a construção do sistema
de registro de animais no município. Além
disso, ao vincular o animal a um proprietário, de forma eletrônica e segura, o
microchip influi na prática da posse
responsável, reduzindo o abandono e

aumentando as chances de encontrar
animais extraviados.
O vendedor tem a obrigação de
fornecer nota fiscal e um manual de
orientação sobre a raça, esclarecendo
ainda as necessidades básicas do
animal e práticas de posse responsável.
A nota fiscal e o manual reforçam as
garantias relativas aos direitos do consumidor.
Todo cão e gato da cidade de São
Paulo deve ser registrado e receber seu
número de RGA (Registro Geral do
Animal), conforme a lei 13.131/01 –
Lei Tripoli da Propriedade Responsável.
As vendas em ruas, praças, avenidas
estão proibidas. Este comércio ilegal
deve ser coibido pelas Subprefeituras.
Para os eventos de doação, os animais
devem ser castrados.
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PRATIQUE A COMPRA CONSCIENTE

SAIBA COMO ESCOLHER BEM O FILHOTE
Manter cães e gatos exige cuidados e
despesas. Eles precisam de ração,
brinquedos, visitas ao médico veterinário,
vermifugações periódicas, vacinação
todos os anos, eventuais exames
laboratoriais e medicamentos quando
adoecem.

Filhotes são lindos, comoventes, atraentes.
Quando você vê um deles em uma vitrine,
o primeiro impulso é comprar. Não faça
isso.
Antes de decidir levar um filhotinho
para casa, consulte toda a família e
tenha certeza de que o animal será
bem-vindo e bem cuidado.
Escolha um companheiro adequado
para sua família, procure conhecer os
hábitos e necessidades de cada raça de
cão ou gato, qual o tamanho do animal
na idade adulta, o comportamento
esperado, a forma com a qual interage
com os humanos e todos os detalhes que
envolvem uma compra realmente
consciente.

A família deve inclusive refletir sobre
seus hábitos e o espaço disponível
para o cão ou gato. Por exemplo,
famílias que viajam devem analisar se
poderão levar o animal junto ou se
terão local adequado para deixá-lo
durante os períodos de ausência. E se a
casa ou apartamento não possui
espaço para o cão exercitar-se, ele
precisará passear todos os dias.
Ao decidir-se pela compra, procure
canis, gatis e pet shops regularizados.
Canis clandestinos (“criações de fundo
de quintal”) e pontos de comércio
ilegal, em geral, vendem animais com
a saúde comprometida e com
problemas genéticos graves.

Cães e gatos podem viver mais de 15
anos, tempo em que dependerão
totalmente da família que os acolheu.
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UM BEM PARA CÃES E GATOS
ENTENDA SUAS NECESSIDADES
Eles precisam de espaço, exercícios
cícios
regulares, sol, água limpa
a e
alimentação adequada (restos de
alimentos humanos não servem para
ação
cães e gatos; eles devem comer ração
ou outra alimentação específica, além
de complementos indicados pelo
médico veterinário).
Os cães maiores, de raças que podem
odem
viver nos quintais, devem dispor
or de
o as
abrigo contra o sol, a chuva, o frio,
intempéries. E nada de amarrar os
cães em correntes.
Quem opta por ter como animal de
estimação um gato deve lembrar que
esses animais precisam de formas de
contenção diversas dos cães (telas nas
janelas, no caso de apartamentos),
pois eles praticamente não têm limites
em suas escaladas e fugas.

Gatos precisam de arranhadores e
outros brinquedos, além de alimentos
e complementos específicos para a
espécie.
Os gatos geralmente não saem com os
donos, precisam dispor de local para
seu banho de sol.
Cães e gatos devem ser acompanhados por
um médico veterinário; precisam de
vermifugações periódicas (isso garante a
saúde do animal e da família humana) e
vacinação anual contra doenças
espécie-específicas (doenças que atingem
somente os animais, como a cinomose e a
parvovirose, com muitas vítimas entre os cães;
e a rinotraqueite, que atinge os gatos). A
vacina anual contra a Raiva, disponibilizada
em todas as cidades pelo Poder Público, é
fundamental, mas não basta.
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Os animais gostam da terra, de cheirar
o chão, as árvores e os postes, de
marcar território, de latir e cheirar
outros cães. Quando você sair com seu
cachorro, não o trate como se ele fosse
uma criança.

Quando adoecem, devem receber
plena assistência, incluindo exames
laboratoriais eventualmente solicitados
pelo veterinário responsável. A
assistência constante é vital, sobretudo
no envelhecimento.
A solidão é um grande mal para cães e
gatos. O ideal é que exista outro,
preferencialmente de sua espécie. Muitos
animais solitários adquirem neuroses,
latem demais, uivam, estragam móveis,
provocando problemas com vizinhos ou
aborrecendo a família.

E também preste atenção nos limites
físicos deles; cuidado para não
forçá-los a corridas exaustivas ou
levá-los a passear em horários de sol a
pino (os animais ficam bem próximos
do chão e suas patas são muito
sensíveis ao calor). Preste sempre
atenção no comportamento de seu
bicho de estimação. Cães e gatos não
falam a nossa linguagem, mas sabem
"dizer" tudo, comunicar tudo, ao seu
modo.

Os cães e gatos não podem ser
humanizados
excessivamente;
é
preciso respeitar suas necessidades
naturais. Eles não precisam de excesso
de roupas, muito menos de sapatos,
unhas pintadas, adornos incômodos.
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DÊ UM EXEMPLO DO BEM
SEJA UM DONO CIVILIZADO E CONSCIENTE
Ao passear com seu cão, também seja
a
consciente e civilizado: use coleira e
guia e sempre recolha as "cacas""
produzidas por seu animal – ele não
o
sabe que seus dejetos podem transmitirr
a
doenças para outros cães e para
humanos, mas você sabe. Não deixee
seu animal sair de casa sem a devida
a
contenção e, muito menos, sozinho..
Na rua, podem ser maltratados, feridos,,
atropelados e contrair doenças.
Se você mora em condomínio, respeite
as regras. Você tem direitos, mas os
seus vizinhos também. Em geral, rixas
entre humanos envolvendo cães ou
gatos trazem grandes prejuízos para os
animais. Quem mora em casa e possui
animais também deve respeitar os
territórios vizinhos e as outras pessoas.

Cães nunca devem ser educados para
o ataque, nem usados em práticas
criminosas, como as rinhas.
Se você optar por uma raça para a
qual o médico veterinário indica
adestramento, procure conhecer o
profissional que vai educar seu animal –
um adestrador não capacitado pode
tornar seu cão neurótico e violento.
Preferencialmente, castre seus animais.
Preferencia
Você pode sonhar com um descendente
do seu an
animal de estimação. Mas as
cachorras de grande porte podem gerar
10, 12 ou mais filhotes a cada cria,
tornando quase impossível conseguir
lares para todos eles.
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crime (Lei de Crimes Ambientais – Lei
Federal 9.605/98, Art. 32, que
embasa as denúncias contra quem
maltrata).
As denúncias envolvendo a Lei de Crimes
Ambientais devem ser feitas nos Distritos
Policiais, com as devidas provas.

A esterilização, sobretudo precoce,
previne vários agravos para a saúde do
animal, como câncer de mama e
câncer de próstata. E os cios provocam
muitos problemas e tentativas de fugas.
Os médicos veterinários dominam
técnicas cirúrgicas modernas, pouco
invasivas, facilitando a castração de
cães e gatos bem jovens (60, 90 dias).
Os filhotes possuem uma capacidade
de recuperação surpreendente.
Nunca abandone um animal à própria
sorte, e nem tente livrar-se dele
entregando-o para qualquer pessoa.
Abandonar ou deixar um animal sem
cuidados é mau trato (Lei Municipal
13.131/01, Art. 30) e praticar
maus-tratos contra quaisquer animais é
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ADOTAR
TAMBÉM FAZ BEM
Se você não faz questão de um
animal com pedigree, pense em
adotar. Para tanto, procure as
ONGs de proteção animal, os
protetores independentes ou o Centro
de Controle de Zoonoses (Rua Santa
Eulália, 86, Santana).
Existem ainda milhares de
cães
e
gatos
vagando
pelas ruas, covardemente
abandonados por pessoas
irresponsáveis,
e
você
pode salvar um deles.
Se j a c o n s c i e nte na adoção ,
p o i s a p e s a r de não envolver
um a t r a n s a ç ã o comercial, o
a t o d e a d o t a r um cão ou gato
e n v o l v e u m a p reciosa vida.
Ao adotar você estará salvando uma vida e ganhando
um
grande
companheiro.
Mas adote animais já castrados, para não gerar mais
crias indesejadas.
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PARTICIPE DA POLÍTICA DO BEM
DENUNCIE O COMÉRCIO ILEGAL DE CÃES E GATOS

ÁREAS PÚBLICAS
Feiras ilegais em ruas, praças e
avenidas devem ser denunciadas para
a Subprefeitura da área onde se
localiza o comércio ilegal. (Toda
Subprefeitura tem uma praça de
atendimento ao público; no site da
Prefeitura existe a lista de todas as
subprefeituras, respectivos endereços e
telefones).
Você pode também usar o Telefone
156, da Prefeitura.

COMPRE OU ADOTE
ANIMAIS DE FORMA
CONSCIENTE.
E NÃO SE CALE
DIANTE DO COMÉRCIO
CLANDESTINO.
DENUNCIE ABUSOS.

PARQUES
Se você presenciar comércio
clandestino de cães e gatos dentro de
um parque público, procure a
administração da área ou recorra aos
funcionários que guardam o parque.
COMÉRCIO
Canis, gatis e pet shops da cidade de
São Paulo que vendam animais sem
castrar, sem microchip ou sem nota
fiscal devem ser denunciados para:
Telefone 156, da Prefeitura
CCZ – Centro de Controle de
Zoonoses
Telefone: (11) 2224-5500
E-mail: zoonoses@prefeitura.sp.gov.br
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Quando se é capaz de lutar por
animais, também se é capaz de lutar
por crianças ou idosos. Não há bons
ou maus combates; existe somente o
horror ao sofrimento aplicado aos mais
fracos, que não podem se defender.
Brigitte Bardot
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