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Animal de estimação
Como adotar um cão
(1) Registro do cão
Não importa o tamanho do cão, se tiver mais de 91 dias, ou dentro do período de 30 dias a partir do
momento em que a pessoa passou a cuidá-lo, é necessário fazer o registro e obter a licença. Se o
filhote tiver menos de 91 dias, é preciso esperar que ele complete os 90 dias.
Para contato: Nishinomiya-Shi Doubutsu Kanri Center (Centro de Controle do Zoológico)
0798-81-1220
Ao finalizar o registro recebe-se uma licença em forma de rótulo ou etiqueta que deve ser fixado na
coleira do cão.
A licença vale para toda a vida do animal mas, em caso de mudança de residência, doação a outra
pessoa ou qualquer outra mudança no conteúdo do registro, é necessário ir imediatamente ao posto
de saúde ou guichê da prefeitura para fazer a devida notificação.
(2) Vacina anti-rábica
É necessário que o cão com mais de 91 dias de vida receba a vacinação contra a raiva uma vez por
ano. A vacinação pode ser aplicada no hospital de animais ou pelo médico veterinário mais próximos.
Feita a aplicação, o dono recebe um selo que deve ser colado junto ao rótulo que está fixado na coleira.
Todos os anos no mês de abril, há uma vacinação coletiva que é realizada em parques públicos, e
outros lugares designados, em dias e horários determinados. Para saber os dias e horários, consulte o
portal da prefeitura municipal ou veja as notícias da administração. Além disso, enviamos um aviso
pelo correio diretamente às pessoas que cuidam de cães registrados na cidade de Nishinomiya.
(3) Outros
Geralmente se proíbe a criação de animais dentro de moradias alugadas e em prédios de
apartamentos. Antes de adotar um animal de estimação, é necessário verificar no regulamento do
condomínio do prédio ou no contrato residencial. E ainda, a limpeza e remoção de dejetos de cães e
gatos durante o passeio é de responsabilidade do dono. Para o passeio, leve sempre um recipiente
apropriado para a coleta dos dejetos. Em caso de urina, proceda a limpeza imediata com água.
Nishinomiya-Shi Doubutsu Kanri Center (Centro de Controle do Zoológico) é realizado consultas ou
esclarecem dúvidas sobre hábitos, cio, capacidade do animal pelo telefone. 0798-81-1220

※OBS: Mais informações comparecer acompanhado de uma pessoa que fale o idioma japonês.
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