
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.



NINA

Muito prazer! Eu sou a Nina e
hoje vou te contar a minha

história! 



NINA

Eu nasci no dia 27 de Janeiro de
2014. E você? Me conta!



NINA

Eu adoro bichinhos de pelúcia! 
Você também gosta? 

Olha os meus!



NINA

No verão, adoro me refrescar
na piscina! Qual a sua estação

do ano preferida?



NINA

Dias de sol também me lembram
parques e picolés, esse é de

manga. Qual o seu sabor
favorito?



NINA
Eu também adoro uma festa!

Essa aqui foi no meu aniversário
de 6 aninhos! Saudades!



NINA

Nada como aproveitar momentos
especiais com os amigos, não é

mesmo? Uma das minhas
melhores amigas chama Milka. 

E o seus amigos, como se
chamam?



NINA

Ah! Já ia me esquecendo! 
Eu tenho um irmão chamado

Mambo! E você? 
Tem irmãos? 



NINA

Gosto muito de ser coterapeuta
no INATAA, durante as visitas

posso dar e receber muito
carinho!



NINA

Preciso
compartilhar

mais fotos
desses

momentos
especiais!



NINA
E para encerrar, mais uma
curiosidade especial: sou

doadora de sangue! De tempos
em tempos, eu tiro um

pouquinho do meu sangue para
ajudar outros cães que estão
doentes. Fico feliz em poder

ajudar!



NINA

Essa foi minha história! 
Espero que você tenha gostado

de me conhecer melhor, e espero
te conhecer também! 

Com carinho, Nina.
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