Cuidados necessários
para criar um
cachorro de estimação

Maebashi
Cracha de
registro

① Registro do Cachorro（uma única vez)
Registrar dentro de 30 dias depois de iniciar a criação.
Após o registro, receberá um crachá.
※No caso do filhote recém nascido,
registrar depois de completar 91 dias.

Placa de
vacinação

② Vacina contra a raiva（uma vêz por ano)
Vacinar no local da injeção coletiva da prefeitura ou, no seu
veterinário que emitirá o certificado de vacinação.
Este certificado será nescessário registrar no Centro de Saúde Pública.

③ Uso do crachá de registro ・placa de vacinação
O crachá de registro e a placa de vacinação servem também para identificar
o seu cachorro quando desaparecer de sua casa.
Não esqueça de colocar na coleira do seu cachorro.

OBS：
※ Quando
どれかひとつでも違反があれば20万円以下の罰金が科せられる場合がありま
adquirir o cachorro já registrado por outro proprietário,
す。será nescessário registrar a mudança para o novo proprietário.
Os procedimentos podem ser feitos no Hokenjo (centro de saúde pública) ou
na sede do seu bairro.
Em caso do seu cachorro fugir, falecer, ou de morder alguém, entre em
contato no telefone abaixo.

Maebashi shi Hokenjo Eisei Kensa ka Seikatsu Eisei kakari Tel：027-220-5777

Conhecimentos nescessários para criar um cachorro
Doença da raiva

É uma doença fatal em 100% dos casos, muito perigosa em
que ainda no mundo morrem mais de 50 mil pessoas por ano.
Uma pessoa que é mordida por um cachorro que esteja infectado pelo vírus da raiva
pode chegar a perder sua vida. A doença da raiva nos animais do japão não constatou
mais desde o ano de 1957. Mas em 2006 houve um caso de duas pessoas que foram
mordidas por cachorro e contraídos a doença da raiva numa viajem ao exterior,
morreram depois de regressar ao país.

Manejos・disciplinas

Existem pessoas que tem mêdo de
cachorro ou que não suportam animais, por mais que eles sejam
pequenos e diciplinados .É necessário que o animal esteja amarrado e
com o cordão curto para poder conduzir com segurança nas horas súbitas.
O proprietário deve assumir a responsabilidade de levar para casa as fezes
que o seu cachorro faz durante o passeio .

Micro chip

O micro chip é um aparelho eletrônico dispositivo para captar sinais, e
tem seu diâmetro de 2 milímetros por 12 milimetros de comprimento.
Depois que colocar o micro chip no seu cachorro, deve registrar os
dados do proprietário no AIPO (Animal ID Promocão Organização )
Mesmo em caso de desaparecimento, facilita achar seu proprietário
atravéz do número de registro (composto de 15 números).

Medidas de prevenção de desastres・acompanhamento nos
locais de refúgio
Só o proprietário pode proteger seu animal de estimação na hora de
uma emergência. Nos locais de refúgio os animais costumam ficar inquietos ou

amedrontados e ficam latindo para pessoas estranhas. É importante o
treinamento do dia a dia para que os animais aprendam a se
comportar em qualquer ocasião.

Maus tratos・abandono são CRIMES！！
Machucar ou sacrificar o animal sem motivos, deixar abandonado sem atendimento
ou sem fazer o tratamento nescessário, sem dar água e alimento o suficiente já são
considerados como maus tratos.
O proprietário deve criar o seu animal de estimação com carinho e dedicação, e tem
a obrigação de se responsabilizar até o final da vida. Quando não pode mais criar,
procure um novo proprietário no seu lugar. Não abandone jamais!
Os animais de estimação não conseguem sobreviver sem o proprietário!!

Maebashi shi Hokenjo Eisei Kensa ka Seikatsu eisei kakari
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