Ajude a DIBEA

A Diretoria do Bem-Estar Animal - DIBEA é o
órgão responsável pela execução das políticas
públicas de proteção, defesa, saúde, bem-estar
e controle populacional dos animais domésticos
do Município de Florianópolis.

Ajude a DIBEA a continuar realizando o seu
trabalho de resgate, adotando os animais do
Canil/Gatil Municipal. Cada animal adotado abre
uma nova vaga para outro animal que precisa ser
resgatado vitima de maus-tratos.

Nossas Ações

O que é preciso para adotar:
- Ser maior de 18 anos;
- RG e CPF
- Ser morador de Florianópolis
- Iniciar o processo de adoção na DIBEA; Os
animais são entregues na residência, após vistoria
no local.

• Esterilizações de Cães e Gatos
Gratuitamente para os moradores de Florianópolis

• Atendimento Veterinário Gratuito
Para moradores de Florianópolis com renda
familiar de até 3 (três) salários mínimos
• Realiza Mutirões de Atendimento Veterinário
em bairros mais carentes
• Atende e Apura Denúncias de Maus-Tratos
• Realiza palestras educativas
Como o ’Projeto Amigo Animal’ em escolas do
município
• Dispõe de Animais para adoção somente para
moradores de Florianópolis

Animais adotados são:
- Desverminados;
- Esterilizados;
- Vacinados;
- Identiﬁcados por microchips.
Adote um amigo e proteja essa amizade:
Jamais abandone seu animal nas ruas e lembre-se:
o canil e gatil municipal não recebem animais. Faça
sua parte, adote um animal, siga corretamente as
orientações de guarda responsável e tenha um
amigo sempre ao seu lado.

Para atendimento médico veterinário gratuito é
obrigatório apresentar:
- Documento de identidade
- Comprovante de residência atualizado de Florianópolis
- Comprovante de renda de até 3 (três) salários mínimos
todos os documentos devem estar em nome do mesmo munícipe

Os demais serviços somente documento de identidade e comprovante de residência atualizado de
Florianópolis em nome do mesmo munícipe.

Yago está para adoção

DIRETORIA DO BEM-ESTAR ANIMAL
Rodovia SC 401, nº 114, ao lado do Cemitério
Itacorubi, Florianópolis/SC.
Atendimento de Segunda a Sexta, das 8h às 17h.
(48) 3234-5677 | (48) 3237-6890
coobea.pmf@gmail.com
http://bit.ly/dibeaﬂorianopolis
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A DIBEA

Conheça nosso trabalho >>

Oliver aguarda adoção

10 Mandamentos

da guarda responsável de animais:
1. Condições adequadas de abrigo

Dê ao seu bichinho abrigo contra sol, chuva e
vento. Você JAMAIS deve privá-los de
locomoção e luz natural.

2. Alimente-o com rações apropriadas

Forneça rações apropriadas de acordo com a
espécie e idade do animal, deixando sempre
água fresca à disposição.

3. Higiene do animal e do ambiente

A higiene do animal e do local onde ele vive é
fundamental para sua saúde e de quem convive
com ele. Não se esqueça dos banhos, tosa e de
lavar os pratos de comida e água TODOS os dias.

6. Dê preferência para a castração
Todo animal pode ser castrado a partir dos 6
meses de idade na DIBEA. Porém você pode
realizar a castração pediátrica antes dos 6
meses com um veterinário de sua conﬁança.
O animal castrado vive mais tempo, corre menor risco de
desenvolver tumores, diminui a agressividade e previne a
procriação desordenada, diminuindo assim o abandono e
os problemas de saúde pública.

7. Atenção do início ao ﬁm da vida
Antes de adquirir um animal de estimação,
lembre-se que seu tempo de vida é em média
de 12 a 18 anos. Quando ele ﬁcar velho, vai
precisar de mais cuidados, carinho e atenção.
Não o abandone. Abandono é crime!

8. Identiﬁque seu animal
Com microchip e coleira com placa de identiﬁcação com seu nome e telefone de contato.

4. Quando for passear leve coleira e saquinho
Ao levar seu animal para passear, use coleira e
guia. Lembre-se de levar junto um saco
plástico para recolher suas fezes das ruas,
parques ou qualquer espaço público.

9. Matenha-o solto, mas com limites
Mantenha seu animal solto dentro dos limites
de sua propriedade e nunca solto na rua. O
Acorrentamento e conﬁnamento é proibido
pela Lei Complementar nº 10.422/2018.

5. Esteja com as vacinas em dia
O animal, além de ser obrigatoriamente vacinado
contra a raiva, deve ter vacinas que protegem
contra as principais doenças.
Consulte um veterinário para receber orientações de como mantê-lo saudável.

10. Dê muito amor, carinho e atenção
Brinque com ele e, sobretudo, ofereça-lhe
muito amor. Ele irá retribuir.

