
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.



MARRIE 

Oi! Eu sou a Marrie! Nasci no dia
12/01/2011. Você sabe quantos
anos eu tenho?



MARRIE 

Veja quando eu fui morar com
minha mãe/tutora e minha
irmã cachorra!
Tenho ótimas lembranças de
passeios com minha irmã! 



MARRIE 
Desde novinha eu adoro fazer
minhas visitas aos hospitais e
instituições de longa
permanência para idosos!
Estes são meus colegas do
INATAA.
Com menos de 1 ano eu ia ao
Hospital das Clínicas da
Unicamp e brincava com as
crianças que estavam
internadas.



MARRIE 
Hoje em dia,  eu gosto de visitar
meus amigos idosos, e eles me
dão tudo que eu mais amo:
carinho! 
Eu adoro as visitas e não vejo a
hora de matar as saudades
deles! Olha eu e minha mãe em
um dia de visita!



MARRIE 

Você gosta de festas? Eu adoro!
Sou muito festeira, olha só! 



MARRIE 
Há dois anos, eu passei por
uma cirurgia no joelho, mas
me recuperei muito bem e
logo voltei à ativa. Você já
passou por algo parecido?



MARRIE 
Outra coisa que adoro fazer é
participar de algumas reuniões
de trabalho com a minha mãe-
tutora! Sou comportada e fico
dentro da minha bolsa de
viagem rosa! 
Qual a sua cor favorita?



MARRIE 
Você já viu o calendário do
INATAA? Eu estou lá junto
com meus amigos cães!
Gostou de me conhecer?
Adorei te contar a minha
história!

Com carinho, Marrie.



MARRIE 
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