
QUEM SOMOS

OS CÃES COTERAPEUTAS 
DO INATAA



ESTAMOS COM SAUDADES!
Olá! Sabemos que não podemos nos
encontrar fisicamente no momento, mas
nada nos impede de estarmos juntos de
outras formas!
Pensando nisso, resolvemos contar um
pouquinho mais de nós, os cães
coterapeutas do INATAA, para que você
possa se sentir mais próximo de nós!
No nosso aplicativo você encontra o botão
"Clique aqui e envie sua história para o
INATAA", nele você também pode
compartihar sua história conosco através
de textos, vídeos e imagens! 

Esperamos que goste!
Com muito carinho e saudades,

EQUIPE INATAA.



BORIS 

Olá! Me chamo Boris e nasci no
dia 15/12/2010. 
Com quantos anos estou hoje?
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BORIS 

O dia em que encontrei minha
família!!!

Era um domingo chuvoso e
estava caminhando com dois
amigos que encontrei na rua. 



BORIS 
Ao entardecer, um carro parou
e desceu uma moça, ela se
abaixou e abriu os braços pra
mim. Fui correndo para o colo
dela, e fomos para o que seria
minha nova casa!

Infelizmente, os meus
amigos da rua saíram
correndo e não os
encontramos mais.



BORIS 

Esse é meu irmão mais velho,
o nome dele é Thor, como o
Deus do Trovão. 
Passamos muito tempo juntos,
brincamos, passeamos e até
trabalhamos juntos!



BORIS 

A Zoe é minha irmã mais nova,  ela
nasceu no dia 20 de maio de 2019.
Quantos anos ela tem? Vamos ver
se você sabe a resposta...
Zoe adora brincar, correr, passear
e comer! Ela é suuuuper gulosa!



BORIS 

O que eu mais gosto de fazer?
Ahh!! Eu adoro nadar, correr,
viajar, rolar na grama...
E você? O que gosta de fazer?
Quero saber!



BORIS 
Hum! Falando em trabalho, 
como gosto muito de interagir
com as pessoas, faço visitas
desde 2012 em hospitais,
abrigos, empresas, instituições
de longa permanência para
idosos e escolas. Sempre junto
com minha tutora! Eu adoro! 



BORIS 
Brinco com crianças, idosos e
adultos.
Todos ficam muito felizes
quando chego! Se gosto de
acompanhar minha tutora nas
visitas? Amo! Recebo muito
carinho e ainda posso fazer o
que mais gosto: interagir com
as pessoas.



BORIS 

Mais registros destes momentos
especiais!



BORIS 
E ai? Gostou? 
Eu gostei muito de te contar
um pouco mais da minha
história!  
Conte um pouco mais de você
também!

Com carinho, 
Boris!



BORIS 
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