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Prezados moradores,

Para que a vida em sociedade seja tranquila e harmoniosa, todos os moradores devem fazer sua
parte, respeitando o seu espaço e o do vizinho. Portanto, é muito importante que as dicas e regras abaixo sobre a conduta de cães e outros bichos em nosso residencial sejam seguidas.


Cachorro só deve andar com coleira e guia pelo residencial.



Lugar de passeio é na rua, não nos canteiros, parquinho das crianças. Estes locais não são
toaletes dos animais. Mas, caso ocorra, por favor recolha os dejetos do seu bichinho.



Caso o animal de um morador faça barulho, antes de registrar queixa, verifique se outros
moradores também se sentem incomodados pelo barulho.



É proibido para quaisquer animal fazerem suas necessidades na área comum do residencial.



Escolher o animal que vai morar em uma residência exige, antes de tudo, bom senso. Por
isso evite animais de grande porte e/ou muitos barulhentos.



Por questões de segurança lembre-se que raças consideradas como de grande porte e perigos, como rotttweilers, pitbulls, dobermanns e filas brasileiros, devem usar focinheiras ao
saírem na rua.



O animal ou seu ambiente não deve exalar cheiro desagradável ao ponto de prejudicar o
vizinho.



Se for viajar ou ficar muito tempo fora de casa não deixe o seu animal trancado na residência, procure levar com você, deixar na casa de um amigo ou parente e/ou pedir que o seu
vizinho repare e alimente o animal.



Procure vacinar o seu animal sempre que houver vacinação no residencial.



Evite que seu animal fique solto no residencial, esta prática é proibida, pois além de causar
vários danos, tipo rasgar sacolas de lixos e espalhar lixos pelas ruas, fazer as necessidades
nas portas dos moradores e áreas comuns, dentre outros, também podem causar acidentes, do tipo avançando e mordendo pessoas e crianças.



Não abandone seu animal, pois acabam ficando nas ruas. Ao invés de abandonar doe.

Estas são apenas algumas dicas e regras que devem ser adotadas por todos nós para que possamos colaborar com a vida em comum dentro do nosso residencial. Caso você tenha alguma sugestão para ser divulgado sobre o assunto, gentileza enviar para o e-mail
adm@jardimamazonia2.com.br .

Contamos com a colaboração de todos.
Atenciosamente.

Alano Oliveira
_____________________________________________
Residencial Jardim Amazônia II

