DICA ANIMAL

Os animais enchem a casa de vida, são
companheiros para toda a hora e têm amor de sobra
para unir toda a família ao seu redor. E como alegria
não tem pedigree, por que não adotar um vira-lata ou
animal sem raça definida (SRD) como são
conhecidos? Os vira-latas são animais adoráveis,
muito carinhosos e excelentes companhias para
crianças e idosos. Eles são mais resistentes a doenças
porque já passaram por uma seleção natural, tendo
que sobreviver nas ruas, por várias gerações, sem
cuidados humanos.
A adoção dá nova chance a um animal
abandonado de ter uma família. Se não fosse pelo
trabalho de ONG´s, associações e pelo trabalho de
protetores de animais independentes, os animais
abandonados permaneceriam nas ruas e continuariam
sofrendo com fome, sede, frio, medo, carência afetiva e
maus-tratos. Há milhares de animais abandonados nas
ruas, famintos e doentes. Por isso, prefira adotar em
feiras de adoção a comprar um animal de raça.

Para adotar, você deve estar consciente das
obrigações que irá assumir enquanto durar a vida do
animal adotado, que pode ser de 12 a 18 anos.
Lembre-se que ele precisará de você para comer,
passear, abrigar-se e ir ao veterinário quando
precisar. Verifique se todos da família estão de
acordo e se há espaço suficiente para o animal no
imóvel. Caso o animal escolhido seja um gato e você
more em apartamento, é imprescindível a colocação
de telas nas janelas para evitar quedas. O animal
saudável requer uma visita, pelo menos anual, ao
veterinário para tomar as vacinas e fazer tratamento
contra vermes. Verifique se esses gastos cabem no
seu orçamento assim como gastos com ração.
É imprescindível que você castre o seu animal
para evitar a proliferação de animais abandonados,
para evitar fugas e, ainda, para evitar câncer de
mama, útero, próstata e testículos. Nos machos, a
castração evita a indesejável demarcação de
território com urina. Lembre-se que será um
compromisso para toda a vida. Procure informar-se
sobre as feiras de adoção que acontecem em sua
cidade. Um animal adotado será eternamente grato
a toda a família e trará inúmeras alegrias.
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Quem tiver interesse em ser um voluntário da ESPA pode se inscrever pelo site:
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As próximas feiras de adoção da ESPA em
parceria com a OAB serão 20/05/17, 17/06/17 e
15/07/17 das 9h às 15h na Avenida Portugal, 233 –
Santo André (estacionamento da OAB – em frente
ao Paço Municipal). Venha conhecer o nosso
trabalho e, se puder, traga sua doação de ração.

