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As novidades sobre a turma mais animada e fofa do mundo 

AMOR A SEGUNDA VISTA 

Após 24 horas de charme e três dias na nova casa Lupita e 
Manchita mostram que no amor vira-lata sempre tem espaço 
pra mais um. (Pág. 3) 

Férias da Moçada 

Após 24 horas de charme e 
Dory e Salomão mostram 
pra turma que diversão nas 
férias tem nome e 
endereço. (Pag. 2) 

Dicas do Tio Rafa 

Com os dias chuvosos do 
verão manter esses 
meninos quietos é difícil, 
mas o Tio Rafa vai dar uma 
mãozinha nas brincadeiras 
que podemos fazer nos 
dias cinzentos. (Pág. 2) 

Nossos bebês e os tios da 
PetResort, uma relação de 
muito amor e cuidado, 
alguns até podem ser 
chamados de grudinhos 
desses professores. (Pág. 2) 

O amor esta no ar 

Passarela PetResort 

Com tanta fofura e beleza nessa creche fica difícil selecionar qual vão ser os modelos do mês, 
mas a disputa acirrada tem sua primeira parte concluída e os modelos do mês de Janeiro vão 
das as caras no nosso jornalzinho. (Pag. 3) 

Meteorologia 30ºC – 20ºC Promoções 

Este mês tem promoção na 
PetResort , produtos com 50% 
de desconto, aproveite! 

Realização 
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Férias da Moçada 

Dory nossa pequena hiperativa deu umas férias dos 
aumigos da PetResort e foi curtir com papai e mamãe 
umas férias dignas de revista, com direito a Surf na 
piscina e muita diversão, isso tudo pra manter a energia 
no controle. (ao lado) 
Salomão  mostra que seu charme vai além dos looks 
 

O amor esta no ar 

Não da para negar que 
nossos pequenos são a 
paixão dos tios e tias da 
creche, mas não é que 
esse amor é recíproco! 
Alguns deixam até papai e 
mamãe com ciúmes com 
esse amor todo. 
Olha só o sorriso da Maju, 
a novata que já esta louca 
no tio Márcio. 

para escola, o 
fashionista da 
PetResort passou as 
férias em grande 
estilo, com direito a 
viagem, mesmo 
com esse tempo 
chuvoso de verão. 
(ao lado) 

Dicas do Tio Rafa 

Nessa época do ano, 
em dias sem creche 
ou finais de semana o 
passeio as vezes fica 
pra depois da chuva 
ou pro dia seguinte, 
mas e ai, o que fazer 
com nossos filhotes 
hiperativos? 
Uma dica boa do Tio 
Rafa são atividades e 
brinquedos que usam 

os sentidos dos bichinhos. A Pet Ball (acima) é uma 
excelente ferramenta pra trabalhar o faro, a atenção e 
coordenação motora dos meninos, brinquedos como este 
mantêm nossos filhos ocupados e conseguimos tapear este 
clima maluco do verão. 
Outra dica boa aos mais ansiosos esta em atividades de 
adestramento, como simples comandos de sentar e deitar, 
fazer um treinamento com petiscos ou brinquedos em séries 
de 10 repetições podem deixar as crianças exaustas. 
 Pág. 2 
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Cada vez mais dominando o 
mundo da moda, os pernudos 
do nosso coração são os 
escolhidos da vez pra desfilar 
no nosso jornalzinho, Magrela 
a mais nova no instagram e 
Jade são as modelos de 
pernão da nosso PetResort.  

Pág. 3 

AMOR A SEGUNDA VISTA 

E esse mês foi de novidade, com 
a mudança pra casa nova a 
Manchita, nossa top 
instagramer ganhou, além de 
um novo lar uma nova 
irmãzinha.  
Com um pouco de charme as 
duas depois de 3 dias só 
querem saber de brincar. Essa 
história trás uma boa discussão 
para nosso mundo e o mundo 
deles, como inserir um novo 
animal em casa? 

Com uma rotina e espaços já determinados essa 
inclusão de irmão pode não ser fácil, tudo deve ser feito 
com cuidado e respeitando sempre a individualidade 
dos novos e antigos moradores. Dessa vez, como na 
maioria, foi só alegria e curtição, mas sempre que 
quiser aumentar sua trupe vale procurar dicas de 
profissionais, Tio Rafa, Tia Becca e a turma da PetResort 
podem ajudar nessa empreitada. 

Passarela PetResort 
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Pág. 4 

Aqui será o cantinho do nosso jornal onde nós vamos fazer a notícia, sabendo que cuidar 
desses meninos não é tarefa fácil aqui a gente vai poder colocar dúvidas, dicas caseiras, 
adquiridas com a experiência de ter esses meninos, enfim, papais e mamães poderão babar 
e aprender. 

Despedida Pet 

Turma da PetResort 

E depois de uma 
reforma longa no 
final do ano 
passado a creche 
completou 3 anos 
de alegria, 
brincadeira e 
muito petisco na 
vida dos meninos! 

Parabéns pra Creche 

Aumigo Secreto 

E as comemorações de final de ano na 
PetResort foram muitas, com um 
Aumigo Secreto dos mais animados 
pudemos juntar as familias que amam 
esses bebês para um dia de conhecer a 
creche e os papais e mamães. 
Prometendo um ano de integração a 

Turma da creche esta cheia de programações e eventos pra nós, 
logo mais serão divulgados os dias e os eventos! 

Filó, a guerreirinha da pet 
se despediu de nós e virou 
uma estrelinha sapeca no 
céu, afinal, também 
precisam de um pouco de 
diversão e alegria lá não é 
mesmo. Filó e  Camila, 
eternamente familia 
PetResort. 

Tio Visita 

Aula de axé do Tio Diego pra 
agitar o verão da PetResort. 

Mundo Fashion 

Para o desespero das mamães sushi 
agora tem look personalizado! 


