
MANGALONGA

Aproximadamente 5 a 6 anos macho, 

animal resgatado de maus-tratos, não 

gosta de outros animais, dócil com 

pessoas e adora brincar.  Está 

microchipado, vacinado, vermifugado e 

castrado. A espera de um lar cheio de amor

Adotar e abrir o coração, faz bem para alma e 

manda embora a solidão.

Aproximadamente 4 a 5 anos, animal 

resgatado de maus-tratos, dócil, convive 

bem com outros animais, carinhosa, adora 

brincar, está microchipada, vacinada, 

vermifugada e castrada. Pronta para 

receber um lar amoroso

Adote, porque o amor não tem preço nem raça.

PUCCA



DIEGUINHO

Aproximadamente 3 anos, animal 

resgatado de maus-tratos, super dócil, 

convive bem com outros animais, adora 

colo e brincar. Está microchipado, 

vacinado, vermifugado e castrado.                            

A procura de um lar carinhoso

Adotar é viver uma belíssima experiencia de amor, 

gratidão e fidelidade.

Aproximadamente 2 a 3 anos, felino fêmea, 

animal resgatado de maus-tratos, dócil, 

carinhoso, convive bem com outros felinos. 

Está microchipada, vacinada, vermifugada 

e castrada.

Se o amor tivesse um som, seria o 

ronronado.
Adotar é encher de esperanças um coração que antes 

não sabia o que era carinho, e receber em troca um 

presente único: O Amor Incondicional!

PANDA



SCOTT

Aproximadamente 7 a 8 anos macho, 

animal resgatado de maus-tratos, é 

temperamental e não gosta de outros 

animais. Está microchipado, vacinado, 

vermifugado e castrado.

Você não pode comprar amor, mas pode 

adotar.

Adotar é viver uma belíssima experiencia de amor, 

gratidão e fidelidade.

Aproximadamente 1 ano fêmea, animal 

resgatado de maus-tratos, dócil, convive 

bem com outros animais, brincalhona, 

gosta de colo. Está microchipada, 

vacinada, vermifugada e castrada.

Felicidade é receber um carinho de um 

focinho gelado.

Adotar é encher de esperanças um coração que antes 

não sabia o que era carinho, e receber em troca um 

presente único: O Amor Incondicional!

BEYONCE



SKYPE

Aproximadamente 1 a 2 anos fêmea, animal 

resgatado de maus-tratos. Ela é um pouco 

medrosa, mais convive bem com outros 

animais. Está microchipada, vacinada, 

vermifugada e castrada. 

Eu posso ser o amor que você ainda não 

descobriu.

Adotar é viver uma belíssima experiencia de amor, 

gratidão e fidelidade.

Aproximadamente 1 ano, macho, animal 

resgatado de maus-tratos. Convive bem 

com outros animais, dócil, carinhoso.     

Está microchipado, vacinado, vermifugado 

e castrado.

Te espero de patinhas cruzadas cheio de 

amor pra dar.

Adotar é encher de esperanças um coração que antes 

não sabia o que era carinho, e receber em troca um 

presente único: O Amor Incondicional!

XITÃO



PINGO

Aproximadamente 1 ano, macho, animal 

resgatado de maus-tratos, dócil, amigável, 

convive bem com outros animais, adora 

brincar, pular na pessoa, adora bagunça. 

Está microchipado, vacinado, vermifugado 

e castrado.

Nunca mais assista sua série preferida 

sozinho.

Adotar é viver uma belíssima experiencia de amor, 

gratidão e fidelidade.

Aproximadamente 1 a 2 anos fêmea, animal 

resgatado de maus-tratos dócil, amigável, 

convive bem com outros animais, está 

microchipada, vacinada, vermifugada e 

castrada.

Não existe psicólogo melhor do que um 

cachorro no colo.

Adotar é encher de esperanças um coração que antes 

não sabia o que era carinho, e receber em troca um 

presente único: O Amor Incondicional!

OREIA


