Sistema de identificação reduz número de animais soltos em ruas do
Jaboatão

O Sistema de Identificação Digital (SID) de equinos, lançado há 50 dias pela Prefeitura do Jaboatão
dos Guararapes, já apresenta resultados significativos, como a redução de 80% de animais soltos nas
ruas do município. Nesse período, foram implantados equipamentos em 154 cavalos, e desses,
apenas quatro foram apreendidos em vias públicas pelo Grupamento de Apoio ao Meio Ambiente
(Gama). A multa para quem comete esse tipo de crime ambiental varia de R$ 500 a R$ 3 mil,
conforme a Lei 9.605, Artigo 32.
Com o SID, é possível identificar o nome e o endereço do proprietário e assim notificá-lo sobre a
apreensão. Sem essa identificação, os donos costumam soltar os equinos para se alimentar de grama
e lixo doméstico nas ruas, acreditando que não serão punidos por cometer maus tratos. São
responsáveis, ainda, por acidentes que venham a acontecer em vias públicas.
Nesta terça-feira (12), dois cavalos, de um mesmo proprietário, foram localizados, durante a
fiscalização do Gama, na Avenida Bernardo Vieira de Melo, em Piedade. Por ser reincidente, o
morador será multado e o valor será estabelecido após avaliação da situação dos animais. Também
serão cobradas diárias de R$ 75 de cada cavalo que permanecer na central de recolhimento.
Os cavalos apreendidos nas operações de fiscalização que ainda não têm o sistema recebem o SID
com informações sobre o proprietário e do próprio animal. Os equinos recolhidos passam por
cuidados de veterinários, recebem alimentação e é dado prazo de 60 dias para que façam o resgate.
Caso não compareçam, os animais são oferecidos para doação.
Os objetivos da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes são reduzir os riscos de acidente de trânsito
e à saúde pública, além de ter o controle da população de equinos no município.

Compartilhe isso:
Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)
Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)
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