
Cães têm acesso à mais variada gama de serviços 
 
A grande devoção da população brasileira pelos cachorros fez crescer a oferta de serviços para 
quem tem o animal em casa. Antes resumidos a adestramento e medicina veterinária, os 
serviços hoje contam com atividades antes restritas a humanos, como hidromassagem, 
psicologia, dermatologia, acupuntura e ultrassonografia. 
 
Um destes templos caninos é a clínica veterinária e pet shop Animália, no Itanhangá. De 
propriedade dos empresários Frances Marie Tims e Renato Campelo Costa, a clínica costuma 
atrair muitos famosos, que levam seus cãezinhos ao local 
para usufruírem dos benefícios. 
 
Tratamos dos cães do Miguel Falabella, Suzana Vieira, Nívea Maria e Reginaldo Faria, além de 
vários outros famosos. 
 
Recebemos gente de todas as partes da cidade, inclusive de fora do Rio  comenta Frances 
Marie, que comemora o seu sucesso no negócio. 
 
Criamos a empresa há 15 anos e, de lá para cá, a coisa mudou muito, pois passamos a ter de 
ofertar mais serviços, pois a concorrência aumentou. Hoje o cliente procura algo mais 
especializado para o seu animal. 
 
Na Zona Sul, também há uma grande oferta de serviços para cães de estimação. Uma delas é 
a Clínica Veterinária Pet Shop Boy, no Leblon, que, diferentemente na Animália, possui um 
estilo mais tradicional de atendimento. 
 
Aqui só fazemos consulta veterinária e banhos. As consultas custam R$ 85. 
 
Os banhos variam entre R$ 22 e R$ 70  afirma o dono da Pet Shop Boy, Marcelo Waksman. 
Nada se compara, entretanto, à criatividade da ex-dublê Mônadda Kiin, que criou, há dois 
anos, o serviço de personal dog. Com preços que variam entre R$ 250 e R$ 350 por mês, ela 
ensina noções básicas aos animais em uma hora diária  de segunda a sexta  de passeios pela 
Zona Sul. 
 
Como tenho facilidade para ensinar, ensino coisas básicas aos cachorros, como não urinar em 
locais inadequados. Faço ainda simulações do dia a dia para que o animal desenvolva dons que 
ele esteja pré-disposto a desenvolver  diz Mônadda, que atende atualmente 20 cães.  
 
Todo cérebro quer sempre aprender, seja humano ou animal  explica. 
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