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Márcia Toledo 
Direito dos Animais

Ana Cristina - Ensinando o 
Respeito pela Vida

Rafael Avellar - Cuidado 
Animal

Esther Magalhães - Reiki para os animais

Zezé Rodrigues 
Harmonia animal em 

rimas.

Leia mais sobre como proteger e 
acalmar seu pet neste final de ano

Campanhas permanentes:
• Doação de ração, vermífugo, medicação usada;
• Doação de itens animais;
• Doação de itens para o bazar mensal (itens novos ou 

seminovos);

Bruno Baetas 
ONCOLOGIA VETERINÁRIA

 Agenda de eventos confirmados do Grupo:

• 14/12 - Festa de adoção especial de Natal

ABANDONO É CRIME!
DENUNCIE

Acalme o seu pet com Florais e 
Cromoterapia

FLORAIS DE BACH:  RESCUE + SWEET 
CHESTNUT (Manipular em um único vidro)

4 gotas 4x ao dia , para cães pequenos e 
médio porte e gatos, direto na boca, ou 16 
gotas na vasilha de água.
6 gotas 4x ao dia, para cães grande porte.

2 gotas 4x ao dia para pássaros pequenos.
4 gotas 4x ao dia para pássaros maiores.

30 gotas 4x ao dia para cavalos e animais 
de grande porte, colocar no bebedouro

Iniciar 7 dias antes da passagem do ano e 
continuar até dia 03/01/2014 - tendo em vista 
que muitos festejam com fogos na primeira 
semana do ano.

CROMOTERAPIA: Uma lampada azul de 20 
ou 40 watts no local onde fica o animal - para 
acalmar,serenar. 

Esther Magalhães 

leia mais dicas nas páginas 4 e 8

ABANDONO É CRIME!
DENUNCIE
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redacao@irmaoanimal.com - https://www.facebook.com/irmaoanimal
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Editorial

O Jornal Mundo Animal surgiu da necessidade de levar edu-
cação e a informação aos tutores e futuro tutores de animais 
domésticos, com dicas, cuidados e uma série de matérias 
escritas exclusivamente por amigos para este jornal.

Quem é o Irmão Animal

Criado em 2008, do enorme amor que temos pelos animais, 
e da vontade de dar a todos uma vida mais digna, sem so-
frimento e livre do abandono, surgiu o grupo Irmão Animal. 
Formado por um grupo de amigas e protetoras independen-
tes, não temos sede, nem abrigo o Irmão Animal é localizado 
no coração de todos aqueles que fazem o bem aos animais.

Tem uma frase muito bacana que resume bem no que acre-
ditamos: “Nunca faça tudo, mas faça tudo que pode!”

Desta forma, seguimos nas horas vagas e não vagas, conci-
liando nossas profissões, os cuidados com a nossa casa, a 
convivência com a nossa família e os cuidados com nossos 
próprios animais de estimação, com a ajuda aos animais 
necessitados.

E o que fazemos pra ajudar?

•    Temos como foco principal levar a educação sobre guar-
da responsável a todas as pessoas, elaborando cartilhas 
educacionais para crianças de diversas idades, onde a le-
vamos em todos os eventos realizados.
*     Divulgamos emails e mensagens recebidas de amigos 
pelos sites, mala direta e facebook;
•    Resgatamos com ajuda de amigos animais de rua e 
providenciamos o restabelecimento de sua saúde, pois na 
maioria dos casos estão doentes;
•    Colocamos para adoção os animais saudáveis;
•    Ajudamos animais de algumas comunidades carentes, 
com a doação mensal de ração e levando cuidados veteri-
nários aos que necessitam e não tem condições financeiras 
para pagar;
•    Mantemos ainda alguns sites, com a atuação do grupo 
em Petrópolis e fora da cidade:

http://irmaoanimal.com
https://www.facebook.com/irmaoanimal
http://procuramospet.wordpress.com
http://caespetropolis.wordpress.com

Fale conosco: redacao@irmaoanimal.com

Bruno Baetas 
ONCOLOGIA VETERINÁRIA

Com a expectativa de vida cada vez 
maior dos animais de estimação, o 
número de animais com câncer tem 
aumentado e isso se dá ao advento 
das rações balanceadas, medica-
mentos modernos, novas formas de 
tratamento das doenças que tem 
elevado essa expectativa de vida, 
assim como métodos de diagnósti-
cos antes inexistentes ou não uti-
lizadas na medicina veterinária tem 
facilitado o diagnóstico do câncer. 
Alguns fatores podem predispor 
ao câncer em animais tais como 
a poluição, fumaça de cigarro, ali-
mentação rica em carne vermelha e 
gordura, fatores genéticos, radiação 
solar, doenças virais, dentre outros. 
Ë importante então o diagnóstico pre-
coce da doença, facilitando assim o 
tratamento e aumentando as chanc-
es de sucesso. 

Existem métodos preventivos como 
a castração de animais machos e 
fêmeas que vão reduzir as chances 
de tumores no sistema reprodutor 
e nas mamas, a vacinação, uso 
de protetor solar em animais que 
tem predisposição a tumores de 
pele, alimentação de qualidade e 
balanceada, uso do ômega 3, uso 
de medicamentos que melhoram a 
resposta do sistema imunológico são 
alguns exemplos.

A falta de apetite, vômitos, san-
gramentos, espirros, tosse, intolerân-
cia a exercícios, presença de nódu-

los e feridas que não cicatrizam são 
sinais importantes que podem estar 
relacionados ao câncer e devem ser 
avaliados preferencialmente por um 
Médico Veterinário especialista em 
oncologia.

Métodos de tratamento contra o cânc-
er incluem a cirurgia, criocirurgia, qui-
mioterapia antineoplásica, vacinas 
antitumorais, imunoterapia, antiinfla-
matórios, radioterapia dentre outras 
modalidades. Sendo que a quimiote-
rapia antineoplásica nos animais 
devido a doses e maior resistência 
desses, faz com que os efeitos colat-
erais sejam menores ou mais bran-
dos que em humanos na maioria dos 
casos, porém isso depende da droga 
antineoplásica utilizada e da individu-
alidade de cada paciente. 

O principal objetivo do tratamento 
oncológico veterinário é a manuten-
ção da qualidade de vida do paciente, 
objetivando sempre a cura, quando 
essa não é possível podemos fazer o 
uso de tratamento paliativo e controle 
da dor com boas respostas na maio-
ria dos casos.

O mais importante então é a preven-
ção e diagnóstico precoce do câncer!

M. V. Bruno Baetas. 
Especialidade em Oncologia 

Praça Pasteur, 31 Castelânea 
(24) 2237-2169
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Para adotar um peludinho entre em con-
tato conosco por email: 
adote@irmaoanimal.com ou por 
telefone: 99295-9386

Todos os animais adotados ganharão uma 
semana de passeio* com o amigo e par-
ceiro Denilson do Passeador de Cães. 

* passeios previamente agendados con-
forme a agenda do Passeador de cães.

Passeador de Cães
https://www.facebook.com/passeadordecaespetropolis Fale conosco: redacao@irmaoanimal.com
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Rafael Avellar 
FÉRIAS E FESTAS DE FINAL DE ANO

As festas são vividas por todos os 
membros de uma família, e hoje 
podemos incluir nossos PELUDOS. 
Mas infelizmente neste período 
se não tomarmos alguns cuida-
dos podemos ter surpresas desa-
gradáveis. Os casos mais comuns 
de atendimento neste período são: 
intoxicação alimentar, ingestão de 
corpo estranho e acidentes e fugas 
durante a queima de fogos.

Procure durante a queima de fogos, 
colocar tampão de algodão nos 
ouvidos dos animais, coloca los 
em local tranquilo e seguro (longe 
de escadas, varandas) para evi-
tar acidentes ou fugas. Importante 
que o cão ou o gato tenha sempre 
coleira com placa de identificação. 
Podemos fazer também para ani-
mais que sabidamente já se estres-
sam neste período, tratamento com 
florais por exemplo.
Evite, ou melhor, não dê sobras 
da ceia, pois a ingestão desses 
alimentos pode levar um quadro de 
intoxicação alimentar, tendo como 
principais sinais cólicas, vômitos e 
gastroenterite hemorrágica ou não. 
A maioria desses casos o animal 
precisa ser internado para receber 
medicação e fluidoterapia e com 
isso ao invés de “curtir” as festas 
com a família “curtirá” com o vet-
erinário e o enfermeiro em uma 
clinica.
Quanto aos enfeites, procure colo-
car fora do alcance principalmente 
de filhotes e de felinos porque as 
cores vibrantes os atraem. Choques 
ou queimaduras podem acontecer 
se roerem o fio do pisca-pisca, 
obstrução ou perfuração do trato 
digestorio pode ocorrer como con-
sequência da ingestão de um corpo 

estranho. Nesses casos você deve 
procurar uma clinica veterinária 
imediatamente.
Aproveitando o tema vamos falar 
de alguns cuidados na procura de 
hotéis e da viagem.

Quanto à escolha do hotel, busque 
referencias com amigos, visite o 
local conheça os responsáveis por 
cuidarem de seu animal na sua aus-
ência, conheça as instalações se há 
local para se abrigarem do Sol e ate 
mesmo das chuvas e frio, se pos-
suem assistência medica veterinária 
24 horas (seja no local ou clinica 
veterinária), boas hospedagens exi-
gem programa de vacinação em 
dia, assim como vermifugação, e 
uso de ectoparasiticidas. Os felinos 
não reagem muito bem a mudanças 
de ambiente, por isso se a viagem 
for curta o animal pode ficar em 
casa desde que alguém o visite 
todos os dias para dar água, comida 
e higienizar a caixa de areia e ofer-
ecer carinho.

Se seu companheiro acompanha 
ló no passeio, é importante portar 
a carteira de vacinação em dia e 
atestado de saúde expedido pelo 
medico veterinário, isso se for den-
tro do país. Se a viagem for inter-
nacional, consulte a empresa aérea 
das exigências e obtenha certifica-
do zoosanitario internacional. Se 
for de carro prefira horários mais 
frescos, use caixa de transporte 
adequada, efetue paradas estraté-
gicas para “esticar as patas” e beber 
água, fazer as necessidades e BOA 
VIAGEM.

Rafael Avellar    
CRMV/RJ 9536

Atenção pessoal! Natal está 
chegando e devemos poupar a 
saúde dos nossos pets, evitando 
oferecer guloseimas para eles.

Não esqueçam, chocolate é alta-
mente tóxico para os cães.

Passeador de Cães
https://www.facebook.com/passeadordecaespetropolis

DalPet Rações

DalPet Rações

Parceiros e amigos

Dica do Passeador

Muita atenção durante os pas-
seios com o que os cães estão 
cheirando. As vezes eles cheir-

am algo que está oculto no mato 
por exemplo, e se for comida 
eles podem lamber. Pode ser 

restos de comida em vidros ou 
latas cortantes e poderá cortar 
focinho, lingua, boca, além do 
risco de ingerir objetos cor-

tantes/perfurantes ou comida 
estragada. 

Dica do Passeador

Muita atenção durante os pas-
seios com o que os cães estão 
cheirando. As vezes eles cheir-

am algo que está oculto no mato 
por exemplo, e se for comida 
eles podem lamber. Pode ser 

restos de comida em vidros ou 
latas cortantes e poderá cortar 
focinho, lingua, boca, além do 
risco de ingerir objetos cor-

tantes/perfurantes ou comida 
estragada. 
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Fotos de Tânia Brand e Eloir - paparazzipet.wordpress.com

Adotou um peludo conosco? envie sua foto!
adote@irmaoanimal.com

Hoje eu só quero falar
Que adotar é um gesto de amor
E nesse momento, você  irá de-
clarar
O seu verdadeiro valor...

Se cada pessoa fizer um pouquin-
ho
Dando a sua colaboração
Vamos conseguir, todos juntos
Aumentar em muito essa ação...

Você vai sentir o bem que isso faz
Quando abrir o seu coração
Sentirá a harmonia em sua vida
Optando pela adoção...

Filhotinhos, novinhos ou velhin-
hos
Isso não importa no momento
O que precisamos, na verdade
É acabar com esse sofrimento...

Chega de abandono!!!
Um abrigo, quem pode dar???
A esses anjinhos queridos
Que farão da sua casa um verda-
deiro altar...

Zezé Rodrigues é poetisa, mul-
her, mãe, trabalhadora, tosadora 

e protetora de Animais.

Zezé Rodrigues 
Porque adotar???

Lucas aguardando um lar!
adote@irmaoanimal.com

Lindo Zeus, hoje é 
Klauss!  

Resgatado de uma co-
munidade humilde, cego, 
ganhou um amoroso lar. 
Mais uma vez os animais 
nos ensinam que a defi-
ciência não é obstáculo 
para ser feliz e ter uma 

vida normal!
Klauss passou por con-
sulta oftalmológica na 

Barra e vai poder voltar a 
enxergar!

Estamos Mega mega feliz 
por ele!!!

          Você conhece nossa Loja Virtual? http://lojairmaoanimal.wordpress.com/

Vende-se NATURA / MDF: venda 
revertida aos animais de rua.
Contatos: Priscila 98821-7823
_______________________

Vende-se AVON venda revertida 
aos animais de rua.
Contatos: Telma - 98804-4446
_______________________

Vende-se JEQUITI -  venda rever-
tida aos animais de rua.
Contatos: Vanessa - 99301-9534
_______________________

Vende-se ROUPAS DE CÃES -  
venda revertida aos animais de 
rua.
Contatos: Ana Paula  99904-3202 

Atende Pelo Nome 
Lupy, Este Ca-

chorrinho Pertence 
a Uma Criança 

Que está Sofrendo 
Muito com o Seu 
Desaparecimento

Contatos:  
Fabiana:  

2246-2674 Ou 
8809-5773  

Diana:  
2248-3095 

Você também ajuda animais de rua? Anuncie suas vendas!
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Esther Magalhães 
Reiki para os animais

Ana Cristina 
AS LEIS SÃO SEMPRE JUSTAS ?

A terapia Reiki a cada dia vai se 
tornando mais e mais aceita e é 
fato comprovado que atua de forma 
eficiente em sua aplicação nos nos-
sos irmãos animais. Age da mesma 
forma como nos seres humanos, 
promovendo o bem estar, equilíbrio 
e a saúde de forma integral.

Vale ressaltar que o  método Reiki 
foi reconhecido e enquadrado den-
tro das atividades de práticas inte-
grativas e complementares em 
saúde humana, recebendo o código 
8690-9/01 da CONCLA (Comissão 
Nacional de Classificação), órgão 
responsável pela classificação de 
profissões e ligado ao Ministério do 
Trabalho e ao IBGE.

Trata-se de um método milenar de 
cura natural de  restauração da 
energia para prevenção e manuten-
ção da saúde. Através das mãos a 
energia Reiki atua de forma suave e 
não invasiva, não apresenta efeitos 
colaterais  ou contra indicações e 
pode ser utilizado em conjunto com 
os tratamentos convencionais. 

Reiki é uma palavra de origem japo-
nesa, dada por seu descobridor o 
Sensei  Mikao Usui. E resulta da 
união dos fonemas REI e KI. 

Rei significa a Força Cósmica, a 
Energia Universal, a Essência Ener-
gética Cósmica que a tudo interpe-
netra, refere-se ao aspecto espiri-
tual. Ki refere-se a força vital indivi-
dual que se encontra em  todos os 
organismos vivos e sem o KI não há 
vida.

A terapia pode ser utilizada em nos-
sos animais auxiliando no  trata-
mento de problemas de comporta-

mento como agressividade, stress, 
depressão e também após cirurgias 
ajudando no processo de cicatriza-
ção, em animais idosos promovendo 
uma melhora na qualidade de vida e 
em animais com doenças terminais 
ajuda a suavizar e dar mais conforto, 
aliviando a dor e facilitando a passa-
gem deste plano para outro. Auxilia 
na adaptação a novos donos e a 
novos membros da família, perda do 
dono, síndrome do abandono (afas-
tamento temporário do dono), alivio 
das dores, entre outros.

Pode, por exemplo, ser um apoio 
a um tratamento de acupuntura, 
homeopatia, essências florais e 
todas as outras formas de cura, ocu-
pando cada vez mais espaço nas 
clínicas veterinárias.

Todos os animais podem ser trata-
dos com a terapia Reiki, pois o Reiki 
promove relaxamento, sensação de 
calma e contentamento. Nos animais 
domésticos e mansos o tratamento é 
feito por imposição direta das mãos. 
Para os animais de grande porte, 
agressivos e os animais silvestres 
utiliza-se o Reiki à distância.

A aplicação do REIKI traz de volta 
o estado pleno de saúde, harmonia 
e felicidade como um instrumen-
to de transformação e realização. 
Namastê.

Esther Magalhães  
Psicóloga – Hipnoterapeuta, Reiki 
Master, Cursos e Terapias.esther-

magalhaes8@gmail.com

Nem sempre as leis são justas. Muitas vezes são 
criadas para satisfazer interesses de determinados 
grupos e não de uma coletividade. Um exemplo disso 
foi a lei que regulamentou os rodeios no Brasil. Fruto 
de um fortíssimo lobby realizado por empresários da 
área em Brasília, teve como principal estímulo as gran-
des quantias de dinheiro que envolvem a atividade. 
 
Mas, na realidade, essa lei oficializou os maus tratos que 
são infligidos aos animais antes, durante e depois das 
apresentações. E isso foi reforçado pelo despreparo dos 
grupos de proteção animal na época em que foi sanciona-
da pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. 
 
Hoje, com as mudanças ocorridas no cenário nacional 
e com o surgimento e fortalecimento dos conceitos de 
bem estar animal, as coisas começam a se alterar. Até 
bem pouco tempo, a definição de maltrato era subjetiva. 
Hoje, já conseguimos identificar, inclusive, agressões 
psicológicas aos animais, coisa impensável no passado. 
 
Com os rodeios é exatamente isso que vem ocor-
rendo. Independentemente de haver uma lei que 
permite a realização dos eventos, diversas cida-
des brasileiras estão banindo essas apresen-
tações de seus territórios, seja através de deci-
sões judiciais, seja através de legislação local. 
 
E é isso que buscamos para Petrópolis. Rodeios não 
nos interessam. Não só para a proteção animal mas, 
também, para o segmento hoteleiro que já declarou, 
formalmente, que o tipo de público atraído por esses 
eventos não traz nenhum benefício econômico à cida-
de. Se assim é, não precisamos disso e, consequen-
temente, podemos bani-los de Petrópolis. E a melhor 
maneira de conseguir isso é legislando nesse sentido. 
 
Por isso, está na hora de Petrópolis se colocar no 
mesmo nível de cidades como Rio de Janeiro e 
Campinas (SP). Lá, rodeios não têm mais vez. Isso é 
coisa de gente civilizada.

ANA CRISTINA RIBEIRO   
Coordenadora de Atividades  

AnimaVida

Uma terapia bioenergética 
para seu pet

Uma terapia bioenergética 
para seu pet

Uma terapia bioenergética 
para seu pet

Fale conosco: redacao@irmaoanimal.com
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Márcia Toledo
DIREITO DOS ANIMAIS E A LEGISLAÇÃO ATUAL.

O caso do Instituto Royal em São Paulo exaltou os ânimos dos grupos 
de defesa dos animais e despertou discussões que vão além dos fatos 
ocorridos no laboratório de pesquisas, onde cães da raça Beagle eram 
utilizados para pesquisas científicas e foram retirados à força por um 
grupo de ativistas. Há defensores que consideram que os animais 
devem ser tratados como sujeitos de direito. Por outro lado, há também 
aqueles que recorrem à legislação vigente para diferenciar os direitos 
dos humanos dos de animais. O Código Civil se refere aos animais 
na sua parte geral. Por essa razão são considerados bens móveis 
semoventes, e os direitos e deveres de seus proprietários é que são 
levados em conta. 
As normas sobre o assunto no Brasil, contudo, vão além do Código 
Civil e desde a Constituição Federal até as simples portarias do Ibama 
apresentam uma série de medidas protetivas, que não são devidamente 
cumpridas nem pelo Estado,  que tem o papel de defesa dos direitos dos 
animais, nem pela sociedade como um todo. A consciência sobre o Direito 
dos Animais não é algo novo. Desde 1800 se registram movimentos 
protecionistas,  sendo a  Inglaterra precursora deste movimento, pois 
instituiu a idéia de averiguar a efetividade da proteção dos animais 
contra os atos humanos, e editou em 1811 o Protection Animal Act, ou 
seja, surgiram as primeiras normas sobre a crueldade contra animais 
não-humanos.  Depois dos países europeus, o Brasil lançou o Decreto 
16.590, em 1924, e este passa a vigorar em defesa dos animais, posto 
que, ao disciplinar o funcionamento de estabelecimentos destinados à 
distração pública proibiu as rinhas de galos e canários, e as corridas de 
touros, novilhos e garraios. 
O Presidente Getúlio Vargas, então, em 1934, em plena ditadura civil 
militar, instituiu o Decreto 24.645, onde são definidos trinta e um fatos 
típicos de maus - tratos contra animais não - humanos. Tal Decreto, 
ressalte - se, ainda permanece em vigor, posto que não fora totalmente 
revogado.  Um ano mais tarde, no Brasil, a prática de atos de crueldade 
para com animais não - humanos torna - se conduta típica no art. 64 
da Lei de Contravenções Penais (Decreto - lei n.º 3.688), que ainda 
está em vigor e que, frise- se, não revogou o Decreto- lei 24.654/34, 
e sim o complementou , ampliando ainda mais a proteção jurídica dos 
animais não-humanos. A importância desse decreto é que já no Art. 
1o. do referido dispositivo,  são colocados sob tutela do Estado “todos 
os animais existentes no país”, e mais, atribui ao Ministério Público a 
função de substituto legal dos mesmos, com capacidade, assim como 
os membros das “Sociedades Protetoras dos Animais”, de assisti-los em 
juízo (Art. 2o., § 3o.).  Este Decreto na verdade é uma verdadeira obra-
prima no que se refere aos direitos dos animais, pois cristaliza princípios 
normativos que são atualmente buscados por todos que defendem a 
causa animal.  
A interpretação mais apurada deste Decreto conduz à conclusão de que 
o Ministério Público pode ser qualificado como substituto processual, 
tendo assim a possibilidade de fazer valer em juízo qualquer decisão 
sobre direito individual e indisponível dos animais.  Cabe mencionar 
que, como é de amplo conhecimento, a substituição processual 
permite, neste caso, ao Ministério Público avocar para si o papel 
de parte no processo.  O Art. 3o. do Decreto enumera 31 situações 
consideradas “maus tratos”, e que sujeitam o indivíduo que os praticar 
às penalidades previstas no Art. 2o. como se pode aduzir da análise dos 
comportamentos elencados, alguns deles vão diretamente ao encontro 
dos anseios dos atuais movimentos pelos direitos dos animais, enquanto 
outros são claramente utilitaristas e talvez satisfaçam os adeptos do 
movimento pelo bem-estar animal. Os demais incisos do referido artigo 
tratam precipuamente de proibições que visam minimizar eventual 

sofrimento dos animais, contudo algumas destas práticas, infelizmente, 
ainda podem ser corriqueiramente observadas em distintas regiões 
do país.  Por motivos  desconhecidos tais comportamentos, proibidos 
desde 1934, continuam se perpetuando sem a devida interferência do 
Estado que, corretamente, colocou os animais sob sua tutela.  

Um levantamento breve na jurisprudência também permite vislumbrar 
que o Ministério Público não tem atuado de forma determinante na 
defesa dos interesses dos animais como lhe determina o Decreto.  Muito 
embora nenhuma outra legislação vigente defina claramente o que 
considera “maus tratos”, o que por si só demonstra o valor do Decreto 
24.645, mencione-se que legislação inequivocamente em vigor, mais 
especificamente a Lei 9.605 de 12/02/1998, conhecida como Lei dos 
Crimes Ambientais, considera crimes os maus tratos aos animais, com 
a devida cominação de penas. Ainda no Brasil, em 1967, é editado o 
Código de Pesca, que cuidou da tutela dos animais aquáticos; no mesmo 
ano, surge o Código de Caça, considerando crimes as contravenções 
penais. E em 1978 surge o mais louvável de todos os diplomas que 
visam à proteção dos animais não - humanos: a Declaração Universal 
dos Direitos dos Animais , proclamada pela Unesco, e que trouxe à tona 
uma nova forma de enxergar os animais não-humanos: como seres 
vivos, como sujeitos-de-uma-vida, devendo, portanto, ser tratados de 
forma digna e condizente com o devido respeito que merecem e, mais 
ainda, que são tutelados pelo Direito, ainda que de forma incipiente. 
Logo depois, no Brasil, passa a vigorar a Lei 6.638/79, que dispunha 
sobre vivissecção de animais não-humanos e em 1981 a Lei de Política 
Nacional do Meio Ambiente, com nova redação, definiu a fauna como 
meio ambiente, dispôs sobre a ação governamental e trouxe, ainda, 
responsabilidade civil e administrativa por danos ambientais. Em 1987 
dois diplomas, no Brasil, aumentaram o espectro da tutela protetiva dos 
animais não-humanos: a Lei 7.347, que instituiu a ação civil pública por 
danos ocasionados ao meio ambiente, e a Lei 7.643 (Lei de Proteção 
à Baleia), que proibiu a pesca de qualquer espécie de cetáceos. Foi 
promulgada , então, a Constituição Federal de 1988, que tutela o meio 
ambiente e os animais não humanos em seu art. 225. Com isso, os 
animais passaram à condição de meio ambiente e, portanto, como já 
dito, bem difuso, de uso comum do povo, devendo ser tutelados pelo 
Estado. Por fim, a Lei de Crimes Ambientais, que passa a vigorar em 
1998, traz em seu bojo nove artigos que versam sobre crimes contra 
animais não-humanos. Ao se analisar todo este histórico, pode-se 
afirmar que a proteção jurídica aos direitos dos animais vem evoluindo 
sempre, gradativamente, no sentido de ampliar tal proteção, mas 
contudo podemos claramente perceber que  se caso o estado, através 
do Ministério Publico,  fosse mais atuante,  não veríamos diariamente 
noticias de  maus tratos aos animais  e  neste diapasão merece destaque 
o Decreto 24.645 de 10/07/1934 que, estabelece diversas medidas 
efetivas de proteção dos direitos animais, além de personificá-los, na 
medida em que define o Ministério Público como substituto processual.  

Tal legislação, todavia, está por merecer uma atualização, já que 
completou mais de 70 anos de existência, período no qual significativa 
evolução do pensamento ocorreu na sociedade humana, permitindo 
assim uma visão não tão antropocêntrica do tema.  Esta atualização 
deve passar também pelo Ministério Público que, ao meu ver, não está, 
no que se refere ao direito dos animais, desempenhando de maneira 
proeminente o papel que lhe foi confiado. 

Márcia Toledo, advogada

”Praticar ato de abuso e maus-tratos à animais domésti-
cos ou domesticados, silvestres, nativos ou exóticos “. 

                        

         

Telefones úteis:
* Núcleo de Bem Estar Animal - 2246-9140, 2246-8967, 2246-8966 e 2246-8964                     * Guarda civil de Petrópolis - 2246-9252
* Disque Denuncia -  0300 253 11 77                                                                                    * Corpo de Bombeiros - 193 e 2291-1800
Coletar provas como fotos ou vídeos, levem até a polícia, procurando pelo delegado Alexandre Zieh e fazer o registro de ocorrência, já que maus 
tratos e abandono de animais são crimes previstos na Lei Estadual nº 4.808/96, na Lei Municipal nº 4.731 e no artigo 32 da Lei Federal 9605 de 
Crimes ambientais; 
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Você sabe qual é 
a raça do famoso 

Snoopy?
 

Snoopy é um cão de 
raça Beagle, person-
agem da história em 

quadrinhos “Pea-
nuts”, criado por 
Charles Schulz.

por Clóvis Geye

Imprima sua carteira 
de Protetor mirim e 
mande para nós por 
email sua foto com a 
carteira que postare-
mos no nosso site, 
fan page e jornal!

contatos@irmaoanimal.
com

Vamos listar mais algumas dicas que acreditamos que sejam auxiliares 
para que o seu peludo não sofra com o medo dos rojões:

1. Fugas - Os animais podem tentar fugir para um local que eles julguem 
mais seguro durante a queima de fogos e rojões. Evite fugas, certifique-
se que todas as portas e janelas estão fechadas.

2. Refúgio - Um quartinho com luz, água, comida, brinquedos e a casinha 
dele pode deixar seu pet mais calmo. Crie uma espécie de “templo sa-
grado” para seu animal e ele ficará mais tranquilo.

3. Sem guloseimas - Comida da ceia jamais! Problemas de digestão po-
dem ser agravados pelo medo e pelo pânico. Cuidado!

4. Nada de coleira - A coleira pode acabar enforcando seu pet em caso 
de um ataque de pânico, pois ele tentará se debater e se soltar a qualquer 
custo.  Não a use.

5. Acalme o seu pet - Existem técnicas para acalmar o bichinho assus-
tado. Homeopatia, florais e cromoterapia leia na capa do jornal as dicas 
que irão ajudar a diminuir o medo.

6. Deixar ele na dele - Às vezes, vale a pena deixar o pet no canto dele. 
Se ele estiver escondido, é porque se sente seguro lá.

7. Sem carinho - Corta o coração, nós sabemos, mas esse passo é im-
portante. Se você fizer carinhos, ele irá achar que é certo sentir medo do 
barulho e ficará cada vez mais mimado. Essa dica vale mais pra você do 
que para seu pet.
PetLovers

Como proteger seu pet dos rojões, durante as festas 
de final de ano

A incidência de abandono de animais domésticosnas em épocas 
de festas (dezembro à fevereiro) aumenta drasticamente. 
Muitas famílias viajam mas não incluem em seus planos os seus 
cães e gatos. Lamentavelmente algumas situações são vistas e 
comuns neste período pos discuido dos tutores: 
* o abandono direto do animal nas ruas; 
* o animal trancado em residências sem receber os devidos cui-
dados básicos, como água e alimento, por vários dias.
* animal foge amedrontado devidos aos fogos;

ABANDONO É CRIME! NÃO ABANDONE!
SE VIU, DENUNCIE!

Fale conosco: redacao@irmaoanimal.com


