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Nova legislação sobre maus-tratos aos animais é sancionada 

no Distrito Federal 
 

Lei torna mais rígidas as punições para quem cometer o crime.  

Multas podem chegar até a 1 milhão de reais  

 
O combate à violência contra os animais ganhou um reforço no Distrito Federal 

nesta terça-feira (22), quando o governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, 
sancionou o Projeto de Lei nº 717, para definir as penalidades a serem aplicadas 

pela prática de maus-tratos de animais. A legislação altera a Lei nº 4.060, de 18 
de dezembro de 2007. 
 
“Hoje com essa lei damos mais um passo importante na defesa dos direitos 

animais no Distrito Federal”, disse o governador. Rollemberg explicou que a ação 
faz parte de uma série de compromissos do Governo de Brasília com a pauta e 
anunciou também um reforço orçamentário de 1 milhão de reais para o Hospital 
Veterinário Público do DF, além da reativação do funcionamento do Castramóvel,  
hospital veterinário móvel especializado em castração de cães e gatos, em agosto. 
SAIBA MAIS 
 

 
 

Decks que interligam os parques no Lago 

Sul são inaugurados 
 
Os dois decks que interligam os parques Asa 

Delta e Península Sul e o Pontão foram entregues 

neste domingo (20) à população de Brasília. O 

percurso total tem 4 quilômetros, dos quais 500 
metros são na estrutura de madeira sobre a 

água. O primeiro trecho liga a calçada externa 

do Pontão ao Parque Península Sul e tem 189 

metros de comprimento. O outro, com 256 

metros, faz a conexão do Parque Península Sul 
ao Parque Asa Delta, o que possibilita a ligação 

entre as trilhas já existentes. SAIBA MAIS 

 
 

Projeto urbanístico para regularização de 

Arniqueira é aprovado 

 
O Conselho de Planejamento Territorial e 

Urbano do Distrito Federal (Conplan) aprovou, 
na manhã desta segunda-feira (21), o relatório 

sobre o processo do Projeto de Urbanismo de 

Regularização (URB) das quadras 6 a 9 do Setor 

Habitacional Arniqueira, em Taguatinga. O 
documento foi elaborado pela Terracap a partir 

de informações das concessionárias de serviços 

públicos e de diferentes órgãos do DF.  
SAIBA MAIS 

 

 
 

Zoológico de Brasília tem 24 animais 

prontos para soltura 
 

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília mantém 

24 animais prontos para retornarem à natureza. 

A soltura depende agora da definição, por parte 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), de um 
local apropriado e seguro para os bichos.  

SAIBA MAIS 

 

 

 
 

DF recebe o Circuito Brasiliense de 

Parques até 10 de novembro 
 

Com apoio do Instituto Brasília Ambiental 

(Ibram), o Circuito Brasiliense de Parques é um 

calendário de 20 corridas em parques ecológicos 

do Distrito Federal para incentivar o esporte, o 

convívio com a natureza e o respeito às unidades 
de conservação supervisionadas pelo instituto. 

SAIBA MAIS 

#FIQUELIGADO 
 

 
Operação Shoyo Matopiba: Ibama aplica R$ 105,7 milhões em multas por plantio ilegal de 
grãos em áreas embargadas no Cerrado. 

 
Atenção, Gestores Públicos! O Instituto Lixo Zero Brasil tem um convite para você. (VÍDEO) 
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