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Você também pode ganhar R$ 300
Envie sua história pelo nosso site:  www.soumaiseu.com

Meu pet é fofo
Reportagem: Izabel Tebar

P ensa em um cachorrinho ligado 
no 220 e multiplica por mil: esse 
é o Snow, meu maltês de 4 anos de 

idade! Ele é meu xodozinho, mas sua agi-
tação me deixava um pouco preocupada. 
Aí, seguindo o conselho do veterinário, 
decidi que iria cruzá-lo para ele se acalmar 
e depois o castraria, para evitar problemas 
de saúde. Então comecei a busca pela par-
ceira ideal que meu filhotinho merecia!

Tinha muito macho pra pouca 
fêmea nas pet shops

Fui a pet shops e conversei 
com conhecidos pra tentar 
achar uma cadelinha dispo-
nível para o meu Snow, mas 
estava bem difícil: tinha muito 
macho pra pouca fêmea! Resolvi 
apelar para a internet, em agosto 
do ano passado, e cadastrei meu 
bebê em um site de relaciona-
mentos voltado para animais de 
estimação, o CruzaPet. Achei bem 
confiável, pois logo na página ini-
cial vi o depoimento dos bichos que 
tinham tido sucesso nos encontros! 
Aí, caprichei na foto do perfil do Snow, 
cadastrei seus dados – raça, idade, locali-
zação – e fui atrás das pretendentes.

No primeiro encontro, eles 
namoraram sem parar! 

Entre algumas cachorrinhas dispo-
níveis, sempre tinha algum empecilho: 
morava longe, o tamanho não batia, o 
encontro era desmarcado... Aí, em de-
zembro, a Priscila, dona da Jully, entrou 
em contato comigo dizendo ter gostado 
muito do Snow. Conversamos bastante, 
trocamos fotos e telefones e logo marca-
mos o encontro dos futuros namorados 

KaMilla Vida, 21 anos, assistente de 
departamento pessoal, São Paulo, SP

O Snow conheceu a Jully e foi amor à primeira vista!
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Meu cão achou um amor n o site de paquera pra pets
“Os pets viraram 
namorados e nós, 
grandes amigas!”
“Meu marido estava louco para cruzar 
a Jully, nossa maltês de 3 aninhos. Para 
agilizar a procura por um parceiro, 
pesquisamos na internet e achamos o 
site de relacionamento para pets. Em 
três dias, minha cachorrinha recebeu 
mensagens de diversos pretendentes, 
mas nenhum me chamou mais atenção 
que o Snow! Mandei uma mensagem 
e logo combinamos o encontrinho 
em casa. Eles se encantaram um pelo 
outro de cara! agora a Jully está 
esperando filhotes e cada 
uma de nós ficará com uma 
fêmea. O mais legal é que 
eles continuarão namorados 
e nós, grandes amigas!”

PriScila Madrigal MachadO 
rOdriguES, 29 anos, instrumentadora 

cirúrgica, São Paulo, SP

o cruzaPet está no ar desde junho 
de 2013 e conta com dois planos: o 
Gratuito e o Premium. os usuários 
que não pagam nada só podem ler 
e ter mensagens lidas pelos usuários 
Premium, que pagam de r$ 15 a 
r$ 80, com planos que variam de 
15 dias a seis meses. Portanto, para 
ter o chat liberado, uma das partes 
interessadas precisa ser pagante. 
quer cadastrar seu pet? entre aqui:  
www.cruzapet.com. br

Site tem pacote grátis e 
planos de r$ 15 a r$ 80 – a Ju já estava no cio.

No comecinho de janeiro, fui até a casa 
da Priscila para que eles se conhecessem. 
Eu estava apreensiva, mas o encontro não 
poderia ter sido melhor! Eles se deram 
muito bem, brincaram, se lamberam e não 
se desgrudaram. Levei a Jully para minha 
casa e, nos três dias que se passaram, eles 
namoraram sem parar. O resultado dessa 
paixão vai vir em breve, pois ela está espe-
rando, no mínimo, três filhotinhos! Eu e a 
Priscila estamos na torcida, pois queremos 
uma fêmea para cada! 

Ah, e o Snow ficou bem mais calmo de-
pois desse romance. Mas é só reencontrar 
a Jully que ele volta a ficar a mil. Antes de 
castrá-los, vamos cruzá-los mais uma vez. 
Eles merecem!

Nome: Snow
Sexo: Macho 
raça: Maltês
cor: Branco

“Eu estava louco para achar uma 
parceira para o meu cachorro, o rum. 

Procurava na rua, nas pet shops, e nada! 
aí, apelei para a internet e, sem encontrar 

nada que me interessasse, percebi como 
havia espaço para esse negócio. Entrei 

em contato com um programador de sites 
e, em três meses, o cruzaPet 
estava no ar, com cachorros, 
gatos, passarinhos e até jabutis 
cadastrados! Já são mais de  
8 mil pets inscritos, cheios  
de amor pra dar!” 

guStaVO BOBrOw, 
fundador do 

cruzaPet, 26 anos, 
São Paulo, SP

“Tem até  
jabuti cadastrado 

no site!”

Procuro: quero encontrar uma companheira da minha raça e tamanho 
que seja carinhosa e tranquila, já que sou bastante agitado. espero ser 
papai! Procuro uma namorada para brincar e me dar bastante atenção!

Nome: Jully
Sexo: Fêmea 
raça: Maltês
cor: Branco

Procuro: Meu objetivo é encontrar um ótimo pai para os meus futuros 
filhotinhos. Prefiro que ele seja brincalhão e agitado! tem que me levar 
pra passear e achar que toda hora é um bom momento para cochilar!

resolvi cruzar o Snow 
porque ele vivia 
ligado no 220. a Jully o 
deixou bem calminho!

Minha Jully tinha 
vários pretendentes,  
mas nenhum chamou 
atenção como o Snow

Sobre: tenho 4 aninhos e gosto de 
brincar e cheirar todo mundo... adoro 
receber atenção e amo banana!

Sobre: tenho quase 3 anos e adoro 
passear! Sou louca por crianças e uma 
ótima companheirinha! 


