
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.



THOR

Olá! Meu nome é Thor! Nasci em
Curitiba no Paraná, e tenho 08
anos! E você, aonde nasceu? 

.



THOR
Moro em São Paulo há 3 anos

com meus pais/tutores.
Quando eu cheguei era tão

pequeno que eu até cabia no colo
da minha mamãe.

.



THOR
Essa foto linda com um lago ao

fundo é na cidade onde
morávamos, em Guarapuava-PR.

Lá era tão frio, que cheguei a
brincar na neve!

.



THOR
Fui um bebezinho muito sapeca,
brincalhão, que adorava tomar

banho de chuva e rolar no barro
dos buracos que eu fazia no

quintal. Qual a sua brincadeira
favorita?

.



THOR
Tenho um primo chamado

Bernardo, ele é um labrador,
gosto muito dele. 

Você também tem primos?

.



THOR
Mas, minha verdadeira paixão é
a Nina, uma vira lata preta que

a minha vovó adotou. 
Eles moram no Paraná, e

quando estou lá brincamos
muito juntos!



THOR
Gosto muito de nadar!!
Dizem que pareço um

peixinho na água. 
Qual o seu esporte favorito?



THOR
Adoro ir para a praia ou

qualquer lugar que tenha
lago ou rio. Você também

gosta?



THOR
Aqui em São Paulo, por eu ser

muito querido e obediente,
aprendi a trabalhar como cão

terapeuta! Entrei na equipe por
eu gostar muito de pessoas!



THOR
Adoro fazer as visitas, receber
carinho e passar um pouco do

meu amor! Vou a asilos e
hospitais... é um trabalho

maravilhoso!!



THOR

Virei até modelo de
calendário!

Já viu minha foto?



THOR
E quando estou em casa

gosto de ficar bem juntinho
com dos meus tutores! Amo

minha família!



THOR
Este sou eu! Espero que

tenha gostado de conhecer
um pouquinho mais sobre

mim! Adorei este momento.
Com carinho, Thor. 
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