


Os Conselhos Federal e Regionais de 
Medicina Veterinária (Sistema CFMV/CRMVs) 
prepararam esta cartilha para conscientizar 
crianças e adolescentes sobre o Trá�co de 
Animais Selvagens - prática criminosa e que é 
tão recorrente em nosso País. 

Em parceria com Médicos Veterinários e 
Zootecnistas, temos como objetivo demonstrar 
que ao preservarmos a fauna brasileira, estaremos 
cuidando do meio ambiente e garantindo, para 
esta geração e para as futuras, mais qualidade de 
vida e equilíbrio entre o homem e a natureza, além 
de  manter  nossas �orestas habitadas.

Você pode nos ajudar nessa causa! 
Seja parte dessa campanha.
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A Dona Onça reina nas 
matas brasileiras, bela, 
forte e corajosa. 

O Sr. Tucano é um moço que adora 
voar sobre os campos, espalhando 
suas cores lindas pelo céu e chamando 
a atenção de todos com seu bico 
enorme. Ele é engraçado e muito, 
muito divertido.

Ela é pintada e
muito inteligente.

 
Viu ou ouviu um animal 
selvagem sendo capturado ou 
vendido em alguma feira? 
Denuncie, ou peça ajuda!

Ana, você que mora em uma cidade grande pode 
ajudar ficando com os olhinhos bem abertos. 
Viu um animal selvagem sendo vendido ou criado 
ilegalmente? Denuncie, ou peça ajuda!  

João, você que mora no 
campo pode ajudar ficando 
com os ouvidinhos bem 
abertos. 

Denuncie, ou 
peça ajuda!

Percebeu um animal selvagem sendo 
capturado ou vendido à beira da 
estrada ou sofrendo maus-tratos?

Tomás, você que mora perto 
da floresta também pode 
ajudar ficando bem atento. 



E existem milhares de 
outras espécies de 
animais selvagens – e eu 
gosto muito de todos 
eles!

O Sr. Tatu-Bola é um senhor 
extremamente discreto e gosta 
de brincar com sua família na 
paz da floresta. Ele é tímido e 
simpático.

E vocês? Como demon-
stram seu amor pelos 
animais selvagens? 
Hoje em dia, estes bichos 
maravilhosos precisam 
muito da nossa ajuda – 
da minha e da sua. 

Vocês sabem 
por quê?

Caso vocês vejam alguém 
vendendo um animal selvagem 
sem autorização, telefone para 
a Polícia Ambiental e denuncie. 

Em primeiro lugar, não 
podemos nunca comprar um 
animal selvagem ilegal. 

Para ter um animal selvagem em casa é 
preciso ter uma licença do IBAMA, que é o 
órgão responsável por fiscalizar a compra 
e venda de animais, ou comprar o seu 
animalzinho em um criadouro autorizado.
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Nas feiras, onde são vendidos de 
forma ilegal, sobrevivem em 
gaiolas, presos e acorrentados. 
Sentem sempre muito medo e 
saudade dos seus lares e 
amiguinhos. 

É simples, mas muito triste. O tráfico de animais 
selvagens está esvaziando as nossas florestas. 
Criminosos estão tirando os nossos animais da 
natureza de forma ilegal para vendê-los como 
mercadoria. 

Os animais selvagens estão 
sofrendo muito por isso.

A cada dia, mais de 400 
animais são retirados da 
natureza. De cada 10 animais 
capturados na natureza, nove 
morrem durante o transporte, 
de fome, sede, frio ou medo. 

Quando conseguem fugir destas 
prisões, muitas vezes eles não 
sabem voltar para a casa.

E como vamos fazer 
isso? Eu vou explicar 
direitinho.

Então vocês 
já sabem: o tráfico de 

animais selvagens é um ato 
cruel contra os 

animais. 

Quem compra e vende esses 
bichinhos de forma ilegal pode 
ser preso ou pagar uma multa 
muito alta. 

É por isso que eu quero 
pedir a ajuda de vocês: 
juntos, podemos salvar 
esses bichos!
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