Abandono de animais nas férias
Todos sabemos que o problema do abandono de animais de estimação existe.
Não devemos fechar os olhos e esperar que a próxima pessoa a ver faça alguma coisa,
esperando que haja sempre alguém para solucionar o problema. Muitas vezes não existe
uma próxima pessoa. Essa pessoa deve ser você.
É da responsabilidade de cada cidadão, que as nossas ruas se mantenham livres de
animais maltratados, abandonados, desnutridos ou até mesmo, mortos.
É cruel e desumano abandonar animais cuja sobrevivência e bem-estar dependem da
pessoa com quem vivem.
Existem muitos motivos que levam as pessoas a abandonar os seus animais de
estimação: o tamanho do animal, a sua idade avançada, o facto de ser muito activo ou
muito quieto, a falta de dinheiro e de tempo, a entrada de um novo membro na família,
entre outros; muitos destes, apenas desculpas para tentar perdoar essa crueldade.
Agora no momento em que estão a chegar as férias do verão, devemos reforçar a
atenção neste sentido visto que um dos principais motivos de abandono de animais é as
férias. No momento em que algumas famílias decidem passar alguns dias fora, ficam
sem saber o que fazer ao(s) seu(s) animal(is) de estimação.
Muitas famílias optam pela solução mais bárbara e que causa mais sofrimento ao
animal: o abandono.
Além de ser uma crueldade para o animal, ainda contribui para possíveis problemas de
saúde ambiental.
Os animais abandonados vão ficando cada vez mais fracos devido a falta de cuidados
básicos permanentes. Comem apenas quando têm a sorte de encontrar algo, andam
perdidos e desorientados, o que os expõe ainda mais ao perigo. Estes animais deixam de
ser desparasitados, vacinados, limpos e cuidados.
Nestas condições facilmente adoecem, ficando muitas vezes em tal estado deplorável
que se ouve muitas vezes dizer na rua “não se chegue perto dele porque está doente”.
Seja responsável! Quando encontrar um animal abandonado, deve leva-lo ao Centro de
recolha oficial - canil e gatil municipal. O Centro de Recolha Oficial tenta chegar até ao
dono do animal, cuidando e abrigando-o até que alguém o adopte, caso o dono não seja
encontrado.
Nestas férias, nas próximas e nas outras, não abandone o seu animal, ele precisa de si.
Quando o acolheu ficou responsável por uma vida.
Seja Humano, não abandone o seu animal de estimação!

