
 

 

 
 

Para cada 20 brasileiros, há 3 animais abandonados 
Entrevias vai reforçar nas rodovias campanha “Dezembro Verde”, que busca 

conscientizar a população sobre maus-tratos contra cães e gatos 
  
Ribeirão Preto, 7 de dezembro de 2018. A Entrevias Concessionária de Rodovias, 
integrante do Programa de Concessão de Rodovias do governo do Estado de São Paulo, reforça 

neste mês a campanha Dezembro Verde nas rodovias sob concessão. A ação tem o objetivo de 
chamar a atenção da população sobre o abandono e a violência praticados contra animais. No 

Brasil, conforme dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), há mais de 30 
milhões de cães e gatos abandonados. São quase três animais para cada 20 pessoas em todo o 

País.  
  
Para conscientizar os motoristas, a Entrevias veicula nos painéis eletrônicos instalados entre os 

municípios de Florínea e Igarapava a mensagem “Dezembro Verde: não ao abandono de 
animais”. Muitos dos animais largados nas cidades chegam à rodovia ou são deixados pelos 

próprios donos às margens da pista. De acordo com dados da Artesp (Agência de Transporte do 

Estado de São Paulo), no ano passado 15.268 gatos e cachorros foram encontrados mortos nas 
rodovias paulistas concedidas, 5% a menos em relação a 2015. 
  
O mês de dezembro, assim como janeiro e fevereiro, é período de férias e estimativas de ONGs 

que defendem a causa revelam que o número de animais que perambulam nessa época é 
maior do que em outros meses. Alguns animais são deixados em casa enquanto a família viaja 

ou acabam por escapar por causa do barulho dos rojões das festas de final de ano. Outros 

motivos estão relacionados ao comportamento inadequado do animal, falta de tempo ou de 
dinheiro para o cuidado.  
  
Denúncia 
Maus-tratos, como o abandono e a violência contra animais, devem ser denunciados. Os casos 

podem ser relatados para a Polícia Militar (pelo telefone 190), Corpo de Bombeiros (193) ou 
para o Ibama (0800-618080). O abandono é considerado crime e está previsto na Lei de Crimes 

Ambientais. A pena é de três meses a um ano de prisão e pagamento de multa. Em caso de 
morte do animal, a pena pode ser aumentada. 
  
Sobre a Entrevias Concessionária de Rodovias  
A Entrevias Concessionária de Rodovias é responsável pela operação, manutenção e 
modernização do lote Rodovias do Centro-Oeste Paulista, com um total de 570 quilômetros de 

vias no eixo entre Florínea, na divisa com o Paraná, e Igarapava, na divisa com Minas Gerais. A 

Concessionária assumirá o trecho entre Bebedouro, Ribeirão Preto e Igarapava – 299 
quilômetros, hoje sob concessão de outra empresa.  
  



 

 

O contrato de concessão assinado com o governo do Estado de São Paulo prevê investimentos 
de R$ 3,9 bilhões na restauração de rodovias, ampliação da malha viária e implantação de 

tecnologias e inovações que contribuem para prestação de serviços de alta qualidade aos 
usuários. 
  
Visite o site da empresa: www.entrevias.com.br. Em caso de emergência nas rodovias ligue 
para 0800-3000-333. 
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