
 

DE ESTIMAÇÃO.
Saiba tudo sobre a Guarda Responsável. 

ADOTE UM ANIMALZINHO 



Adote gratuitamente animais de abrigos (públicos ou privados).
Em Barueri, temos o CEPAD, que oferece diversos
cães e gatos para adoção, todos castrados, vacinados,
vermifugados e microchipados.

O QUE É GUARDA
?

• Quero realmente ter um cão ou um gato? 
Todos na família concordam com isso?

• Tenho dinheiro para os cuidados com alimentação, veterinário etc.? 
• Tenho espaço em casa? E se acontecer da família 

se mudar para um espaço menor?
• Cães e gatos vivem, em média, de 12 a 15 anos.

Estou disposto a conviver tanto tempo com eles?
Tenho consciência de que eles irão envelhecer
e precisar de cuidados adicionais?

• Tenho tempo e disposição para passeios e brincadeiras?
• Quem vai cuidar deles nas férias, finais de semana e

durante as viagens da família?

Pense bem antes de adquirir
um animal de estimação.

É cuidar do seu animal se comprometendo a atender suas 
necessidades físicas, psicológicas e ambientais, além de garantir 
que ele se relacione de forma segura e responsável com 
as pessoas e o meio ambiente.



AJUDE O PACHOCA A CHEGAR ATÉ A LILI!

Mantenha sempre o animal dentro dos limites da casa, jamais solto na rua.

Pesseios devem ser feitos sempre com coleira e guia, e sempre por alguém
com capacidade física para conter o animal se for necessário.

Ao passear, leve sempre um saquinho para recolher as fezes.
Cuide da calçada por onde vocês passearão novamente!

Forneça abrigo, alimentação e higiene adequada, e leve-o regularmente
ao veterinário.

Registre seu cão ou gato e identifique-o. Em Barueri, cães e gatos devem 
ser registrados através do Registro Geral Animal - RGA, sistema mantido
pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente.

Evite filhotes indesejados, levando-os para castrar (seja macho ou fêmea).
A castração é a única medida definitiva no controle de procriação.

Brinque, faça carinho e dê atenção ao seu cão ou gato. Demonstrar 
seu amor por ele é cuidar da saúde emocional do seu animal de estimação.

Não o abandone nunca! Ele depende de você para sobreviver!

CUIDANDO COM RESPONSABILIDADE

 Abandono de animais domésticos, 
além de ser considerado crime ambiental
(Lei Federal nº 9.605/1998), em Barueri
também é considerado infração administrativa passível 
de multa, segundo a Lei Municipal nº 2.588/2017, em 
seus artigos 21 e 24. 

MAUS-TRATOS





CUIDANDO COM RESPONSABILIDADE

Faça um “X” na opção correta



AJUDE O PAÇOCA A CHEGAR ATÉ A LILI!






