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Uma breve descrição ou slogan de sua 

empresa funcionariam bem aqui 

 

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO 
PÚBLICA 

 

DIGA NÃO AO 

CONSUMO DE 

CARNE DE 

ANIMAIS 

SILVESTRES 

PARCEIROS: 
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Introdução 

O consumo de carne de animais silvestres 

(selvagens) abatidos/caçados de formas 

ilegais contribui para que essas espécies 

que são consumidas, entrem em um 

processo de extinção tão perigoso para o 

meio ambiente, que afeta toda vida 

amazônica. Além disso, põe em risco a sua 

saúde como também a da sua família, ao 

consumir uma carne que poderá estar 

contaminada com bactérias, vírus, fungos 

ou protozoários. 

 

Legislação 

Todo animal para ser abatido e consumido 

pela população, obrigatoriamente, 

precisa ser inspecionado por pelo menos 

um dos serviços oficiais de inspeção: 

S.I.F - Serviço de Inspeção Federal  

S.I.E - Serviço de Inspeção Estadual 

S.I.M - Serviço de Inspeção Municipal 

 

POR ISSO VOCÊ AO CAÇAR UM 

ANIMAL SILVESTRE NA SUA 

PROPRIEDADE RURAL OU NA 

FLORESTA, PARA SER CONSUMIDO, 

ESTÁ COMETENDO UM ATO 

ILEGAL!!! 

Extinção das espécies amazônicas 

Você sabia que algumas espécies da floresta 

amazônica estão ameaçadas de extinção? 

Não contribua para que esses animais 

desapareçam, devido ao seu hábito de 

comer animais caçados na floresta ou na sua 

propriedade rural.                            .  

             

 

 

 

 

 

A importância dos animais no 

ecossistema 

Preservando-se as espécies animais da 

floresta, todos nós ganhamos e colaboramos 

com o nosso ecossistema: 

1. A paisagem natural é mantida. 

2. O número de insetos é controlado. 

3. Os acidentes com animais 

peçonhentos por picada de cobras 

por exemplo, diminuem nas casas 

dos moradores da cidade. 

4. O ataque de onça e outros animais às 

propriedades rurais em busca do 

rebanho bovino, diminui 

consideravelmente. 

 

 

 

 

Risco à sua saúde  

Ao consumir carne de animais 

silvestres (selvagens) abatidos ou 

caçados você põe em risco a sua 

saúde. Abaixo algumas doenças que poder ser 

contraídas devido a este hábito alimentar: 

1. Tuberculose 

2. Hanseníase 

3. Hantaviroses 

4. Doença de Chagas 

5. Diarréia (Salmonelose)  

 

EVITE CENAS COMO ESSA!!!        

PRESERVE OS ANIMAIS SILVESTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESERVE A AMAZÔNIA 

 


