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POSSE RESPONSÁVEL
BEM-ESTAR ANIMAL, ORIENTAÇÕES E
CUIDADOS AO ADQUIRIR UM FILHOTE.

Olá! Se você está aqui isso significa que você está muito
interessado em adquirir um novo amigo para o seu lar.
Antes de mais nada, é preciso entender sobre a posse
responsável, ou seja, todos os cuidados necessários que você
deve estar disposto a seguir para dar ao filhote uma excelente
qualidade de vida.

CUIDADOS BÁSICOS

HIGIENE
Mantenha sempre as vasilhas de
água e comida em lugar limpo.
Banho e escovação dos pelos
devem ser hábitos regulares.

ALIMENTAÇÃO
Para que seu cão tenha uma dieta
equilibrada opte pelo uso de ração
super premium.

ACOMODAÇÕES
Casinhas ou caminhas são os
favoritos deles. Opte por um lugar
próximo a família, protegido de sol,
chuva, frio e vento.

SAÚDE FÍSICA
Leve regularmente ao veterinário
para vacinações anuais, controle
de vermes e outros parasitas como
pulgas e carrapatos.

SERES SENCIENTES
Você já ouviu falar de seres sencientes?
Os cães são seres sencientes, capazes de reconhecer, sentir,
vivenciar sentimentos como dor, angústia, solidão, amor,
alegria e raiva. Eles merecem todo nosso amor, respeito e
dedicação para que tenham qualidade de vida em todas as
suas etapas.
Para poder manter o bem-estar do seu filhote é preciso seguir
as cinco liberdades que são:
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MANTER OS ANIMAIS
LIVRES DE DESCONFORTO
FÍSICO E DE DOR.

MANTER OS ANIMAIS
LIVRES DE INJÚRIAS
OU DOENÇAS.
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MANTER OS ANIMAIS
LIVRES DE FOME
E SEDE
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MANTER OS ANIMAIS
LIVRES DE MEDO
E ESTRESSE.

MANTER OS ANIMAIS
LIVRES PARA MANISFESTAR
PADRÕES COMPORTAMENTAIS
CARACTERÍSTICOS DA ESPÉCIE.

CURIOSIDADE
As pessoas não imaginam os inúmeros benefícios que a
convivência com o cão pode proporcionar, tais como melhora
do sistema imunológico, maior estabilidade emocional e
diminuição dos níveis de estresse.

VOCÊ ESTÁ PREPARADO?
Muitas pessoas acabam comprando ou adotando por impulso
sem levar em consideração alguns fatores importantes para
tomar essa decisão. Estamos lidando com vidas e não
podemos descartá-los quando acharmos que não serve mais
para nossa vida.
Para te ajudar montamos um check list para te ajudar a saber
se esse novo filhote se encaixa no seu perfil. Marque com um
x os itens que você está de acordo mediante ao filhotinho que
vocês está escolhendo:

Tamanho dele quando adulto vai se adaptar ao tamanho da sua casa?
O comportamento de se adapta à sua rotina diária?
Caso ele fique doente você está apto a custear um tratamento, exigindo de
tempo paciência e carinho?
O custo de vacinação e tratamentos preventidos anuais cabem no seu
orçamento?
Você tem ideia do custo mensal com alimento de boa qualidade, banhos,
produtos de higiene e medicamentos?
Todos os membros da família estão de acordo com a vinda do cão para a
casa?
Você sabia que eles podem viver mais de 15 anos?

ATENÇÃO!

ANIMAIS NÃO SÃO
BRINQUEDO

ANIMAIS SÃO SUPER
SENSÍVEIS A BARULHOS ALTOS

MALTRATAR ANIMAL
É CRIME

