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 “A AJUDA - Aliança Juizforana pela Defesa dos 
Animais, fundada em 6 de junho de 2002, é uma 
associação civil sem �ns lucrativos, com sede na 
cidade de Juiz de Fora/MG. É reconhecida de 
utilidade pública municipal pela Lei nº 11.130/2006 
e reconhecida de utilidade pública estadual pela Lei 
nº 21.918/2015. 
 A AJUDA sempre teve por objetivo, promover a 
assistência e proteção aos animais domésticos, 

OSC AJUDA

 Após longa luta de convencimento desde sua fundação, apenas em 
2011 conseguimos do executivo municipal o início de um programa de 
esterilização de cães e gatos em Juiz de Fora. 
A partir de 2016, o projeto se expandiu para todo o Estado de Minas, e  
agora, com a OSC, completando 20 anos de atividades em 2022, podemos 
ostentar com orgulho  mais de 100.000 animais castrados. 
 Com nossos cinco castramóveis e veículos de apoio, e com o empenho 
de nossos colaboradores que não medem esforços pela dedicação à 
causa, realizamos controles ético- populacionais de animais vagantes, de 
rua, semi-domiciliados, de pessoas carentes, de ONG’s e canis por todo o 
estado de Minas Gerais, focando em  áreas atingidas por superpopulações 
e de risco de zoonoses, e também realizando palestras de conscientização 
com distribuição de cartilhas educativas, objetivando a atenção das 
pessoas a esses seres tão maravilhosos, que muito tem a nos ensinar sobre 
a vida e a lealdade.

nativos, exóticos e silvestres;  fomentar a  esterilização de cães e gatos, 
única forma humanitária de reduzir os maus tratos de uma forma ampla,   
proporcionar assistência veterinária para animais de rua ou de pessoas de 
baixa renda e/ou carentes, bem como defendê-los, fazendo com que seus 
direitos estabelecidos em lei sejam respeitados, promover a defesa, 
preservação e conservação do meio ambiente e de sua sustentabilidade.

Antônio José Vieira “Bolão”
Fundador da OSC Ajuda



Este é um guia para orientá-lo sobre 
como cuidar do seu amigo. Aqui você 
encontrará informações indispensáveis 
para cuidar dele em todas as fases da 
sua vida. Ao decidir conviver com um 
animal, opte pela adoção responsável 
em abrigos públicos e privados em vez 
d e  c o m p r á - l o .  Te n h a  s e m p r e  a 
c o n s c i ê n c i a  d e  q u e  u m  a n i m a l 
despende trabalho, dinheiro e tempo. 

Cães e gatos, assim como nós e os 
demais animais, são seres sensíveis 
capazes de sentir dor, frio, sede, fome, 
m e d o ,  s a u d a d e ,  s o l i d ã o  e  a t é 
depressão. Por isso, merecem nossa 
atenção e respeito. 



A adoção de animais tem se tornado um prática muito comum entre pessoas que 
procuram um companheiro de quatro patas para ter em casa. Adotar um cão, 
além de trazer alegria ao lar, também faz muito bem para o próprio cachorro, que 
agora vai ter sua própria casa e não vai mais precisar viver na rua ou em um espaço 
onde ele se sinta abandonado e não querido. Basta querer!!! 











Cães e gatos estão, cada dia mais, ganhando um papel de destaque no 
ambiente familiar. Apesar disso, ainda existe um número enorme de animais 
sofrendo com o abandono, vivendo em situação de rua e sendo vítimas de 
maus-tratos. 

apoiando e incentivando, através de leis, a punição para  quem cometer 
maus-tratos;
gerenciando programas e projetos que evitem a prática do abandono;
investindo em ações de castração de cães e gatos;

Sensibilizando os gestores sobre a importância de se investir em políticas 
públicas voltadas para o bem-estar dos animais. Precisamos alcançar uma 
outra realidade:

trabalhando a conscientização da população.

elaborando leis e �scalizando as já existentes de apoio à causa animal e 
também as ações do Executivo Municipal;



O planejamento e a execução de ações de 
manejo das populações de cães e gatos em 
áreas urbanas ainda são desa�os para os 
gestores. Durante muito tempo, o poder 
público tentou, sem sucesso, controlar a 
superpopulação de animais errantes por 
meio da “metodologia de captura e 
extermínio” dos mesmos.
Além da inadequação ética, este método foi 
considerado ine�caz pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), por não atuar na 
raiz do problema: o excesso de nas-
cimentos. Também sabemos o quanto o 
método em questão traz sofrimento para os 
animais, que são seres sencientes, e hoje é 
considerado crime.





             Procure conhecer o comportamento da espécie animal que você escolheu. 
Isso possibilitará um melhor convívio. Em caso de dúvidas, consulte um 
veterinário. Não leve um animal para sua casa por impulso. Ele é um ser vivo que 
será muito dependente de você. 



 Deixam de miar ou latir excessivamente;

 Diminui o odor da urina; 

 Diminuem as fugas atrás de fêmeas no 
cio; 

 Diminuem as brigas com outros animais;
 

 Diminui a demarcação de território 
�urinar em todos os cantos�; 

 Evita o câncer de testículo, próstata e 
doenças venéreas.
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 A esterilização previne o câncer de mama, 
de ovário, infecções uterinas e doenças 
venéreas;

 Evita gestação psicológica;

 Não  têm mais cio (as cadelas param de  
sangrar a cada seis meses e atrair machos no 
quintal; as gatas param de miar durante a 
madrugada e atrair gatos);

 Além dessas vantagens, o animal castrado 
vive mais e tem melhor qualidade de vida. 

 Evita enfraquecimento dos ossos;

 Evita morte no parto e pós-parto;

Animais castrados vivem felizes e satisfeitos por toda a sua vida. É falso 
pensar que as cadelas precisam ter uma cria antes de serem castradas. 
Veterinários responsáveis não receitam anticoncepcionais, e também as 
tais “injeções” para inibir o cio.



“Lei Federal nº 9.605/1998 
Traz em seu Art. 32 que praticar ato de 
abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar 
animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos 
resulta em PENA - DETENÇÃO, DE 
TRÊS MESES A UM ANO, E MULTA. 

 “A PENA PARA AS CONDUTAS 
DESCRITAS NO C APUT DESTE 
ARTIGO SERÁ DE RECLUSÃO, DE 2 
(DOIS) A 5 (CINCO) ANOS, MULTA E 
PROIBIÇÃO DA GUARDA” (incluído 
pela Lei nº 14.064, de 2020).

QUANDO SE TRATAR DE CÃO OU GATO,



� ANÔNIMO



Pessoas que são violentas ou 
praticam maus-tratos a animais 
são 5 vezes mais propensas a 
p r a t i c a r  v i o l ê n c i a  c o n t r a 
pessoas. 

A crueldade contra um animal 
de qualquer espécie não é 
apenas um fato lastimável, mas 
um sinal de perigo iminente. 
Quando há um animal sendo 
violentado, as pessoas do seu 
convívio estão em risco; quando 
uma pessoa é violentada, os 
animais de seu convívio estão 
em risco. 

PESSOAS QUE SÃO VIOLENTAS
COM ANIMAIS QUASE NUNCA
SE LIMITAM A ELES!

Onde há violência contra animais,
quase sempre há uma criança

ou mulher também sendo abusada. 



NUNCA PRESO EM
CORRENTE OU AMARRADO!

IMPORTANTE: CASO SEU ANIMAL FUJA, DIVULGUE O FATO PELAS REDES SOCIAIS IMEDIATAMENTE. 

SE PUDER, OFEREÇA UMA RECOMPENSA, MAS SEM DIVULGAR O VALOR, ISSO AJUDA



A situação dos abrigos também 
é um re�exo da falta de políticas 
públicas de apoio à causa 
animal. Abrigos estão sempre 
lotados porque ainda existem 
muitos animais procriando 
indiscriminadamente, sofrendo 
com o abandono, vivendo em 
situação de rua e sendo vítimas 
de maus-tratos. 

Entenda:



A falta de regulamentação hoje permite que animais passem 
uma vida inteira presos à reprodução desordenada, 
principalmente as fêmeas, que são as que mais sofrem. 

Infelizmente, existem muitos estabelecimentos que vendem 
animais de forma clandestina; eles não são legalizados, não 
passam por nenhum tipo de fiscalização. São as chamadas 
fábricas de filhotes. Esse comércio visa o maior lucro e o 
mínimo de cuidados: animais são mantidos em gaiolas, 
doentes, sujos, sem alimentação adequada e sem o mínimo 
de acompanhamento veterinário. comércio irregulares 
praticados por particulares e por empresas. cadela resgatada,

usada como matriz



a imagem da insensateza imagem da insensateza imagem da insensatez

 Os apetrechos que os prendem à carroça causam-lhes ferimentos e 
desconforto. O resultado só poderia ser animais apáticos, 
desnutridos, cansados, humilhados, subjugados.
 Pode-se dizer que o sofrimento implica um estado emocional 
severo, desprazeroso, em níveis tais que comumente quebram o 
equilíbrio biológico interno, refletindo-se nas diversas disfunções 
fisiológicas. É comum que animais utilizados em veículos de tração 
animal sofram com perda de peso, dores nas musculaturas e nos 
cascos, lesões de pele, desidratação, desgaste e degenerações 
ósseas, perda da visão, doença articular degenerativa, entre outros.

 Em pleno século XXI, ainda presenciamos diariamente nas ruas das 
cidades (e também na zona rural) carroças puxadas por cavalos 
famintos, sedentos e submetidos a todo tipo de maus-tratos. Essas 
carroças são conduzidas por homens, mulheres e até crianças 
despreparadas e sem a menor consciência do respeito devido 
àquele animal que lhes provê o sustento. Além disso, após uma vida 
inteira de trabalho excessivo, a grande maioria é abandonada para 
morrer, simplesmente descartada.



 Em Juiz de Fora (MG), a Lei nº 13.071/2014 de iniciativa da OSC AJUDA, estipulou 
a proibição da circulação de VTAs no município com foco no bem-estar dos 
animais e determinou que o Poder Executivo disponibilizasse projetos que 
estimulassem a participação dos trabalhadores em VTA nos programas 
educacionais e pro�ssionalizantes, a �m de proporcionar a elevação do seu nível 
de escolaridade, capacitação pro�ssional, com o objetivo de inseri-los no mercado 
de trabalho. Também foi obrigatória a identi�cação dos equinos por chip.





ROSÂNGELA DILLY Presidente da OSC Ajuda

 Muitas são as pautas que envolvem a defesa do Meio Ambiente 
e da Causa Animal, e enormes são os desafios pela cons-
cientização, educação e respeito pelo ecossistema e por estes 
seres �nossos �pets�� que fazem parte do nosso dia a dia, e que nos 
trazem imensa gama de emoções, aprendizados e lições.
 Estar hoje à frente da OSC AJUDA, em sua presidência, além de 
forte senso de responsabilidade, há também a certeza de estar 
empunhando uma bandeira valiosa, de orgulho e grandeza. 
Destaco que a luta pela proteção à vida, pelos direitos, e pelo 
bem estar animal requer dedicação,  coragem e devotamento.
 E trilhar por este caminho não é tarefa solitária. Ao contrário, já 

somos muitos e somos equipe. É essencial registrar o agradecimento e apreço a todos os 
profissionais que compõem nosso quadro de colaboradores e que, diariamente, trabalham 
para manter acesa a chama desse respeito, estima e amor pelos animais.
 É reconfortante saber que nesta caminhada encontramos pessoas de bom caráter e que com 
dignidade nos ajudam a tecer um legado essencial para as futuras gerações.
 A todos, minha gratidão���
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