EU AMO MEU PET
Os animais de estimação mais populares em todo o mundo são os cães e os gatos, embora existam
muitos outros destes mamíferos exóticos (como roedores), aves, peixes (aquariofilia) e, embora menos
populares, também répteis, anfíbios e invertebrados.
Os nossos amiguinhos são utilizados também em terapias. Alexandre Rossi, especialista em comportamento animal, diz que é comprovado que os animais de estimação alegram qualquer ambiente. Alguns
hospitais fazem uso dessa terapia.
Pensando nesse universo Pet, O Estado publicará uma edição especial com curiosidades e dicas de
como cuidar melhor do seu amiguinho e dos benefícios que ele traz para a família.
Distribuído no Cãominhada, o caderno é uma excelente oportunidade de negócio.
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EU AMO MEU PET
Os animais de estimação mais populares em todo o mundo são os
cães e os gatos, embora existam muitos outros destes mamíferos
exóticos (como roedores), aves, peixes (aquariofilia) e, embora
menos populares, também répteis, anfíbios e invertebrados.
Os nossos amiguinhos são utilizados também em terapias. Alexandre Rossi, especialista em comportamento animal, diz que é
comprovado que os animais de estimação alegram qualquer
ambiente. Alguns hospitais fazem uso dessa terapia.
Pensando nesse universo Pet, O Estado publicará uma edição
especial com curiosidades e dicas de como cuidar melhor do seu
amiguinho e dos benefícios que ele traz para a família.
Distribuído no Cãominhada, o caderno é uma excelente
oportunidade de negócio.
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