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Games para pets proporcionam interação entre os
animais e seus donos

"A Era do Diálogo"
Apresenta indicações para
melhorar o atendimento ao
consumidor no Brasil

SEG, 09 DE MAIO DE 2011 14:43 PAULA FURLAN VAMOS AS COMPRAS
Curtir

3 pessoas curtiram isso. Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.

A pub licação foi inspirada nos
deb ates entre Procon e empresas
de setores críticos da economia
realizados durante a série “A Era do
Diálogo”
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Os brinquedos educacionais não estão mais apenas ao alcance das crianças. Agora, os
animais também poderão desfrutar das novidades deste setor. Com o objetivo de
0 e atiçar os pets, o médico veterinário paulistano Dalton Ishikawa criou o
estimular
PetGames - sete modelos de jogos que estimulam a memória, a coordenação motora, o
aprendizado e o bem estar físico e mental do animal.
Trabalhando o instinto de procurar alimentos, os brinquedos aqui fabricados são feitos em
MDF impermeabilizado, pesam aproximadamente 1 kg e possuem pés de borracha – o
que dificulta que os animais movam ou arrastem o objeto no decorrer da diversão. É
recomendável que o dono esteja sempre presente durante a brincadeira, já que algumas
peças plásticas soltam.
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Vale ressaltar que os PetGames não substituem a tradicional caminhada. A proposta do
produto é trazer mais uma forma de interação entre o humano e o animal. “Os brinquedos também
são uma ótima alternativa para animais idosos, convalescentes, com restrição de mobilidade ou
algum tipo de deficiência, como cegueira e surdez”, enfatiza Ishikawa.

tecnologia

Os PetGames já podem ser encontrados em diversos Pet Shops e seu preço sugerido varia de
acordo com o modelo: R$ 99,90 e R$ 109,90. É indicado para todas as espécies.
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