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ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO  
 

E SEUS PROBLEMAS 
Ainda não temos o número exato de animais de estimação vivendo no nosso residencial, mas 

basta uma olhada rápida para sabermos que são muitos. Muitas vezes, os bichinhos acabam virando 
motivo de discórdia entre vizinhos que se sentem incomodados com coisas que eles fazem. O 
número de reclamações vem aumentando e já é motivo de preocupação dos Setores de Segurança 
e Administrativo. 

 
 Nosso Regulamento Interno, num de seus capítulos, trata desse assunto e várias circulares 

já foram enviadas informando e solicitando o cumprimento desse regulamento, mas, infelizmente, 
ainda temos problemas como, por exemplo, cães soltos pelo residencial, cães passeando sem 
coleira ao lado de seus donos ou fezes de cães em lotes e/ou jardins de residências. 
 

Animais de grande porte e fortes devem ser conduzidos com guia do tipo “enforcador” 
mais seguras que coleira com corrente das quais o animal pode se livrar e causar acidentes. 

 
Os proprietários de animais precisam estar atentos aos cuidados que se deve ter a fim de 

evitar incômodos aos vizinhos. Por outro lado, todos nós devemos entender que um bicho de 
estimação facilmente se torna um membro da família que o possui. Sendo assim, aquele que 
reclama do bicho alheio deve ter pelo bicho o mesmo respeito que tem por seu dono. 

 
Moramos num bairro onde as casas são muito próximas umas das outras. Desse modo, é 

muito difícil nunca incomodarmos ou nunca sermos incomodados seja lá por que for. Portanto, nunca 
é demais lembrar que não existe nada que um bom diálogo não resolva e que viver bem, em 
comunidade, começa com o respeito mútuo. 
 
 Nossa equipe está atenta a este fato e caso tais práticas serem constatadas, serão 
encaminhadas por este Residencial aos órgãos competentes de proteção aos animais. 
 
 Cabe lembrar que é de extrema importância a identificação de cada animal doméstico em 
coleiras com o nome dos proprietários, telefone e endereço, para que, em caso de captura (quando 
esta for solicitada por algum Morador que se sentiu incomodado com a presença deste animal em 
sua residência), o animal seja identificado e devolvido ao seu respectivo dono. 
 

Aqueles animais que por ventura não possuírem identificação adequada e que sejam 
capturados no interior de residências alheias serão encaminhados após 24 horas para o Centro de 
Zoonose local.  
       

Atenciosamente, 
 
 

Sociedade Alphaville Residencial 5 
Carlos Alberto Artoni 
Diretor de Segurança 
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