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10 curiosidades sobre o Dia dos Namorados 
 

 
 
Na verdade, a ideia de estabelecer a comemoração do dia dos namorados no 
dia 12 de junho veio do publicitário João Doria, dono da agência Standart 
Propaganda, ele foi contratado pela loja Exposição Clipper com o objetivo de 
melhorar o resultado das vendas em junho, pois como não tinha datas 
comemorativas nesse mês, as vendas eram muito fracas. 
Essa é uma das curiosidades mais conhecidas sobre o dia dos namorados, mas 
algumas talvez você não conheça. 
 
Curiosidade 1: Por que São Valentim é o santo dos namorados? 
No ano de 270, o Imperador Claudio II proibiu que os jovens se casassem. Ele 
acreditava que os jovens solteiros eram melhores soldados. São Valentim 
desaprovava esta decisão, e por isso casava os jovens escondidos. Dia 14/02 
foi o dia em que Valentim foi decapitado e então surgiu o Valentine’s Day em sua 
homenagem. 
 
Curiosidade 2: Outro motivo da comemoração 
Na Idade Média, o dia 14 de fevereiro era conhecido como o dia em que os 
pássaros iniciavam os acasalamentos. Então nessa época, os namorados 
aproveitavam para deixar mensagens de amor na porta das amadas. Esse é 
mais um motivo para comemoração do dia dos namorados. 
 
Curiosidade 3: Cartão mais antigo 
Um dos cartões mais antigos foi emitido em 1415 por Charles, duque de Orleans, 
a sua esposa, quando era prisioneiro na torre de Londres. O cartão é preservado 
agora no museu britânico. 
 
Curiosidade 4: Haja dinheiro com cartões 
Os norte-americanos gastam cerca de US$ 277 milhões em cartões no Dia de 
São Valentim a cada ano, perdendo apenas para o Natal. 



Curiosidade 5: A origem da fita simbólica 
 
O símbolo da fita, que hoje em dia é usada em presentes e também é bastante 
utilizado no Dia de São Valentim da atualidade, é enraizado na Idade Média. 
Quando os cavaleiros competiam em torneios, suas namoradas muitas vezes 
lhes davam fitas para a boa sorte. 
 
Curiosidade 6: Flores 
Os dados dizem que o presente mais manjado que existe pelos homens são as 
flores, cerca de 75% das pessoas que compram flores no Dia dos Namorados 
são homens. 
 
Curiosidade 7: Por que rosas vermelhas? 
A rosa vermelha era a preferida de Vênus, a Deusa do Amor de Roma, assim, 
essa rosa é considerada a rosa do amor. Além disso, está provado que vermelho 
é a cor do amor e relaciona-se com sentimentos forte e emoções amorosas. 
 
Curiosidade 8: Pedidos de casamento 
Pedir namorada em casamento no Dia dos Namorados é muito comum. Estima-
se que mais de 220 mil pedidos de casamentos pelo mundo são feitos todos os 
anos nesta data especial. É muito pedido, né? 
 
Curiosidade 9: O maior presente 
O presente mais incrível oferecido no dia dos namorados foi o Taj Mahal na Índia. 
Foi construído por Mughal Imperador Shahjahan, como memória da sua mulher. 
Linda história, né? 
 
Curiosidade 10: Shakespeare apaixonado 
O romance “Romeu e Julieta”, escrito por William Shakespeare, não está só na 
ficção. Na cidade italiana de Verona, milhares de bilhetes e cartas endereçadas 
à jovem da trama chegam até o local com pedidos de conselhos amorosos, 
principalmente no Valentine’s Day. 
 
Agora você já sabe bastante coisas sobre essa data tão linda, mas de nada 
adianta se você for deixar passar em branco e não presentear seu amor, né?  
Aproveite o momento! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pandemia dispara procura por seguro resgatável em vida 
 

 
 
Planejar o futuro para garantir uma aposentadoria tranquila ou evitar que 
imprevistos provoquem uma queda brusca no padrão de vida tem sido uma 
saída para milhares de brasileiros. Isso só é possível porque o mercado 
securitário evoluiu e oferece coberturas que podem ser resgatadas em vida em 
modalidades personalizadas que se adequam à estrutura financeira e às 
necessidades de cada um. 
 
Segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep), algumas das 
principais companhias do setor aumentaram em 73% o volume de vendas de 
produtos resgatáveis no primeiro semestre do ano passado. Outras têm 84% de 
seu faturamento garantidos por seguros de vida resgatáveis. 
 
Hoje, a maior parte dos contratos fechados com seguradoras são para seguros 
resgatáveis em vida. “Hoje o seguro de vida pode ser considerado um 
investimento garantido, não entra em inventário e tem isenção de Imposto de 
Renda. Existem produtos personalizados que cobrem até 25 tipos de doenças. 
Essa é uma boa modalidade para todos que possuem independência financeira 
e/ou dependentes. No caso de diagnóstico de um câncer ou até mesmo uma 
internação por covid, por exemplo, o segurado recebe um valor para manter o 
padrão de vida da casa, lidar com seu lucro cessante e buscar um tratamento 
diferenciado que não teria acesso pelo convênio”, avalia o gestor de risco e 
especialista em planejamento financeiro Hilton Vieira. 
 
Descrédito com a previdência social impulsionou as vendas de seguros 
resgatáveis 
Nesta época de pandemia, conta Vieira, os sinistros mais acionados e pagos 
foram os de casos de internação hospitalar, em que a pessoa recebe um valor 
no período que ficar hospitalizada. Existem coberturas ainda mais 
específicas. “Autônomos ou empresários que ficarem afastados do seu trabalho 
têm como opção o seguro para pagamento de diária por afastamento 
temporário”. 
 



O descrédito com a previdência social impulsionou as vendas de seguros 
resgatáveis para criar reservas financeiras para o futuro. “Além de proteger em 
todas as outras situações, essa modalidade garante o dinheiro de volta, com 
uma correção superior à inflação. Tem seguros que oferecem um retorno 
financeiro de IPCA mais 3% ao ano". 
 
Um tipo de cobertura que tem sido muito procurada é a de invalidez total ou 
parcial, adequada para profissionais autônomos. “Caso a pessoa perca a função 
de um ou mais membros fundamentais para seu trabalho, como por exemplo 
voz, mãos, ela precisa ter renda que garanta seu sustento e essa modalidade 
assegura isso”. 
 
Outra modalidade disponível no mercado permite proteger o padrão 
de vida daqueles que perderam sua capacidade produtiva. “Uma pessoa que 
sofreu acidente que a deixou em uma cadeira de rodas para o resto da vida, 
além do prejuízo físico, tem o emocional. Durante um determinado período - ou 
até mesmo de forma permanente - essa pessoa não vai conseguir ter o mesmo 
nível de produção que antes, e não terá a mesma receita. Nesse caso, existem 
seguros que podem garantir anos de padrão de vida para que a pessoa tenha 
tempo de se restabelecer emocionalmente e se reerguer". 
 
5 dicas para fazer seguro de vida 
1) Procure um especialista e certifique-se se ele está registrado na Susep 
2) Busque seguradoras com mais tempo de mercado e maior lastro financeiro. 
3) Pesquise referências na internet sobre a empresa pela qual está contratando 
sua apólice. 
4) Determine um valor de indenização adequado ao seu padrão de vida. 
5) Escolha fazer um seguro personalizado e de acordo com suas necessidades. 
Caso elas mudem, altere a sua apólice. 
 
Saiba mais sobre este seguro com a nossa corretora de seguros! 
 
 

O que as empresas precisam saber diante da crescente busca 
por Seguro Garantia Judicial 

 

 



Houve um crescimento expressivo nas contratações de Seguro Garantia Judicial 
nesses tempos de pandemia, especialmente pelas empresas que vêm buscando 
maior efetividade na mitigação de riscos na disposição de seu capital em 
demandas judiciais.  
 
Considerado como uma válvula de escape para as empresas, o Seguro Garantia 
vem trazendo grande satisfação para o mercado, uma vez que o valor do prêmio 
mensal pago para a seguradora é muito inferior ao que a empresa teria que 
dispor para garantir uma eventual ação judicial. 
 
Nesse sentido, é importante lembrar que o Seguro Garantia visa garantir o 
cumprimento das obrigações pactuadas entre duas partes, nos limites do débito 
contraído e, por consequência, da apólice contratada, que pode ser adquirida 
tanto por pessoa física ou jurídica, e possuir natureza pública ou privada.  
 
Com destaque para o Seguro Garantia na modalidade Judicial, que vem 
conquistando cada vez mais espaço no mercado, se faz necessário destacar a 
finalidade desse tipo de seguro: minimizar os riscos das empresas. É que uma 
vez demandada em juízo, a empresa precisa dispor do seu capital para realizar 
depósito judicial. Diane disso, o Seguro Garantia Judicial, como o próprio nome 
sugere, serve como garantia de que o credor/exequente receberá o valor devido 
pela empresa demandada. 
 
Neste cenário, é de suma relevância que o segurado esteja a par das cláusulas 
da apólice do seguro e compreenda o teor da cobertura contratada, evitando, 
com isso, quaisquer prejuízos.  
 
Como funciona o Seguro Garantia Judicial? 
Sobre o tema, o novo Código de Processo Civil trouxe relevante modificação ao 
incluir em seu Art. 835 § 2º o Seguro Garantia Judicial para substituição da 
penhora. Diante dessa novidade, o Supremo Tribunal de Justiça firmou 
entendimento no sentido de que: “a fiança bancária e o Seguro Garantia Judicial 
produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o 
juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, 
defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida”. 
 
Na visão do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, o Seguro Garantia Judicial se 
apresenta como uma opção eficaz sob o prisma econômico do Direito, uma vez 
que reduz o efeito prejudicial da penhora ao desonerar os ativos de sociedades 
empresárias submetidas ao processo de execução, além de garantir que o 
exequente receba o valor correspondente devido ao final da demanda, com 
eficiência equiparada ao dinheiro. 
 
Portanto, a empresa demandada, através de uma ação judicial, poderá 
apresentar a carta de seguro, garantindo assim a obrigação dentro dos limites 
da apólice contratada, sendo que a efetivação do pagamento de uma eventual 
condenação será feita apenas quando ocorrer o trânsito em julgado. 
 
Além de garantir em juízo a obrigação, o Seguro Garantia pode ser utilizado para 
depósito recursal, conforme prevê a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 



que dispõe sobre o tema em seu Art. 889, § 11. Assim sendo, as empresas 
poderão se socorrer ao acesso de seu direito subjetivo ao duplo grau de 
jurisdição, sem prejuízo patrimonial nas demandas trabalhistas.   
 
Porém, para além da contratação do Seguro Garantia para ações judiciais, este 
produto pode ser utilizado ainda para outras demandas, como aduaneiro de 
trânsito, imobiliária, licitação, entre outras modalidades reconhecidas pela 
Superintendência de Seguros Privados (Susep). 
 
Por fim, importante mencionar que a instrução documental, bem como 
orientação e consultoria acerca das cláusulas contratuais, é fundamental para 
garantir a eficácia da contratação do Seguro Garantia Judicial pela empresa 
pública ou privada, inclusive e, principalmente, diante do aumento significativo 
das contratações dessa modalidade. Igualmente relevante, é o gerenciamento, 
análise de risco e previsão financeira dos processos judiciais em andamento, a 
fim de minimizar os impactos orçamentários das seguradoras. 
 
*Bruna Carolina Bianchi de Miranda é advogada e gestora da equipe de Sistema 
Financeiro Habitacional no escritório Rücker Curi Advocacia e Consultoria. 

 
Saiba mais sobre este seguro com a nossa corretora de seguros! 
 
 

Condomínio realmente seguro 
 

 
 
A contratação de um seguro para condomínio é obrigatória e de inteira 
responsabilidade do síndico, conforme especificado no artigo 1.346 do Código 
Civil. Além de garantir o empreendimento contra incêndio, explosão de qualquer 
natureza, entre outros incidentes que podem comprometer a estrutura do prédio, 
o seguro para condomínio evita que o síndico seja responsabilizado civil ou 
criminalmente por omissão, imperícia ou negligência em caso de acidentes por 
falta deste item. 
 
Em geral, as instalações cobertas são: áreas comuns, unidades autônomas e 
equipamentos pertencentes ao condomínio. Porém, alguns eventos costumam 
ser contemplados na contratação da cobertura obrigatória, como por exemplo: 



• Raio e explosão; 
• Queda de aeronaves; 
• Impacto de veículos; 
• Quebra de vidros; 
• Desastres naturais (alagamento, vendaval, tornado, granizo etc); 
• Problemas elétricos; 
• Ações criminosas (roubo e furto de bens do condomínio, dos moradores etc); 
• Responsabilidade civil. 
 
Além dessas coberturas, alguns seguros oferecem ampla cobertura, incluindo 
proteção de equipamentos móveis, acidentes pessoais de funcionários (morte 
acidental e IPA), despesas fixas, perda ou pagamento de aluguel para 
condôminos, desmoronamento etc. Para isso, o síndico deve fazer a contratação 
de coberturas adicionais. 
 
Geralmente, a contratação ou renovação do seguro para condomínio residencial 
é realizada pelo síndico nos primeiros meses do ano. Dessa forma, é possível 
prever o custo no orçamento anual e submeter à análise dos moradores para 
sua aprovação durante assembleia geral ordinária, que tradicionalmente 
ocorrem nessa época do ano. 
 
Saiba mais sobre este seguro com a nossa corretora de seguros! 
 
 

Combata os maus hábitos do home office 
 

 
  
Autonomia, liberdade, não pegar trânsito, comer a comidinha de casa, são 
pontos que chamam a atenção no home office e parecem o mundo ideal para 
muita gente. Entretanto, segundo a especialista em emagrecimento, Edivana 
Poltronieri, é preciso disciplina para não cair nos perigos que o trabalho remoto 
pode oferecer para a saúde. Ela comenta sobre um recente estudo realizado 
pelo professor Timothy Golden, da Lally School of Management & Technology, 
em Nova Iorque, com trabalhadores de uma grande empresa de informática, que 
mostra que o home office exacerbou os sentimentos de fadiga física e mental.  A 



seguir, seguem as dicas da especialista para criar um ambiente de escritório 
saudável para a mente e para o corpo: 
  
Ao acordar, evite permanecer de pijama 
Não tirar o pijama para trabalhar muda toda a energia, de acordo com a 
Edivana.  “O corpo entende a palavra descanso e preguiça 24 horas e não 
separa o descansar do trabalhar. Consequentemente, a pessoa preguiçosa 
tende a ser mais sedentária”, explica a especialista.  
  
Evite trabalhar na mesma área de lazer 
Edivana explica que é importante, quando possível, separar em casa um espaço 
dedicado somente para o trabalho e evitar colocar a escrivaninha na sala de 
estar, por exemplo.  “É preciso um limite físico para que o corpo entenda essa 
divisão de cenários no lar. Quando trabalhamos no conforto do nosso quarto, por 
exemplo, as chances de querer dar uma esticadinha até a cama é grande e o 
trabalho pode não render tanto”, explica. 
  
Evite beliscar a toda hora e comer na mesa de trabalho 
“Almoçar em casa dá liberdade de repetir e repetir, o que não aconteceria num 
restaurante”, afirma a especialista. Ela explica que um dos perigos de se 
trabalhar na residência é que “quando você menos nota já está comendo e 
beliscando e comendo novamente. O Resultado? Quilos a mais na balança sem 
nem perceber”, afirma. Uma das soluções dadas por Edivana é seguir horários 
de alimentação definidos, como se estivesse no escritório. “Procure fazer as 
refeições sempre no mesmo horário, assim as chances de deslizes e, 
principalmente exageros na comida, diminuem”, recomenda.  
  
Faça ginástica laboral em casa 
Passar horas sentados na mesma posição pode desencadear uma série de 
dores musculares, de acordo com Edivana. Ela recomenda fazer alongamentos 
antes de começar o expediente e pequenos intervalos ao longo do dia. “ A 
ginástica laboral contribui bastante para manter o corpo menos tenso e livre de 
dor. Exercícios como alongamento com mãos entrelaçadas e alongamento de 
parede suspenso, onde você fica de frente para a parede, mantem os pés com 
cerca de 15 centímetros de distância e coloca as mãos na parede com os braços 
esticados, podem auxiliar nos movimentos dos braços e diminuir a tensão dos 
ombros”, indica. 
  
Administre o seu tempo 
“Muitos no home office mudam a rotina e misturam a vida pessoal e profissional. 
Dormem a tarde ou acordam a hora que quiser e tentam compensar produzindo 
a noite, comprometendo sua qualidade vida e relacionamento com a família”, diz 
Edivana. A especialista recomenda realizar as tarefas do trabalho no horário 
comercial, como se estivesse no escritório.  “Dessa maneira se evita procrastinar 
e a vida fica mais leve e menos estressante”. 
  
Crie uma rotina de treinos em casa 
“As pessoas estão engordando mais na pandemia e um dos fatores que 
contribuíram para isso, além do acesso rápido à geladeira e armário da cozinha, 
é o fato de não precisar se deslocar. Com menos movimentação, o corpo vai 



ficando cada vez mais preguiçoso, então é primordial se mexer, mesmo que seja 
para caminhar no quintal de casa ou dentro dela”, finaliza Edivana Poltronieri. 
  
 

A hora do banho do animal de estimação é um momento feliz? 
 

 
 
Dar banho no animal de estimação pode parecer simples, mas envolve alguns 
cuidados. Quem não dá a devida atenção a esses detalhes pode deixar o pet 
traumatizado e até provocar doenças. 
 
A frequência e o local do banho vão depender de algumas características do 
animal e do ambiente em que vive, como tipo de pelagem, raça, o quanto se suja 
e como está a sua saúde. 
 
Há ainda outras variantes a serem observadas, como temperatura da água, tipo 
de shampoo e a secagem dos pelos. 
 
A Dra. Fabiana Vitale, especializada em dermatologia e atuante no Hospital 
Veterinário Taquaral, em Campinas, relaciona abaixo algumas orientações 
importantes para a higienização, tanto de cachorros, quanto de gatos, levando 
em conta também os bichinhos que apresentam problemas de pele. 
 
 
Todo pet precisa de banho? 
Todas as raças de cães podem tomar banhos. A necessidade varia conforme o 
estado geral de saúde da pele e pelos: se há condições de enfermidades como 
infecções, seborreia, sarna, infecções fúngicas e quadros alérgicos que exijam 
banhos com uma frequência maior. Se o animal fica dentro ou fora de casa, por 
exemplo, se tem contato com piscina ou áreas alagadiças/úmidas (lagos, rios), 
o comprimento do pelo e o grau de sujeira da pelagem. Essas condições de 
hábitos de vida e de doenças da pele é que determinam a necessidade maior ou 
menor de banhos. 
 
Gatos não precisam de banho, sendo indicado apenas para raças especiais 
como o Sphynx (gato sem pelo), que possui produção de gordura na pele mais 
acentuada, exigindo maior frequência de banhos (semanal ou quinzenal) com 
shampoos específicos para controlar a produção de gordura. 



 
Os felinos não toleram o cheiro dos produtos. Por isso, aumentam a lambedura 
do pelo e consequente a sua maior ingestão, elevando a chance de obstrução 
por tricobezoares (bolas de pelos) no sistema digestivo. 
 
De modo geral a recomendação para gatos é não dar banho, a não ser que haja 
uma necessidade médica específica (tratamento de alguma enfermidade da 
pele). 
 
No entanto, se o tutor faz questão de banhar o gato, a melhor recomendação é 
que essa rotina se inicie quando ainda jovem/filhote para ele se acostumar desde 
cedo. Caso contrário, iniciar com o animal já adulto, que não sai de casa e que 
nunca foi a um pet shop, o banho pode ser bastante desconfortável e traumático 
para o felino. 
 
Qual a frequência ideal? 
Depende. Qual a necessidade do paciente? Há enfermidades da pele? Qual o 
hábito de vida do paciente? Qual o tipo de pelagem que o animal possui? 
 
Animais de raças nórdicas, como Spitz Alemão, Chow Chow, Samoieda, Husky 
Siberiano e Malamute do Alaska podem tomar banhos a cada 1 ou 2 meses. 
Porém, se eu tiver um Shih Tzu com dermatite atópica (doença alérgica), vai 
precisar de 1 a 2 banhos por semana, com shampoos específicos. 
 
De modo geral, os cães de pelo curto saudáveis precisam de banhos a cada 15-
20 dias. E os de pelo longo a cada 20-30 dias. Mas não faz mal tomar banhos 
semanais, nos casos de animais que durmam dentro de casa, na cama com os 
tutores. 
 
Gatos de pelo longo podem tomar banhos a cada 30-60 dias, dependendo da 
quantidade de sujeira e exigência dos tutores. Mas vale lembrar que gatos 
gostam menos ainda que os cães de tomar banho e podem ficar estressados 
durante o processo. 
 
Pode ser em casa mesmo? Qual a melhor forma e local para o banho ser 
administrado? 
 
Com toda certeza, no caso dos cães, o banho pode ser em casa. E se o felino 
for colaborativo, sem problemas ser em casa também. 
 
A única orientação é que os animais de pelos longos devem ser secados 
corretamente para evitar infecções da pele e para isso pode ser necessário o 
uso de secador. 
 
O melhor local é onde o pet se sente seguro e não corre o risco de cair ou prender 
uma pata e se machucar. É necessário lembrar que nem todo cão gosta de tomar 
banho e muitos deles vão fazer de tudo para fugir. 
 
Se o pet está saudável e é um banho sem tratamento, pode ser feito no box do 
banheiro. No entanto, se o pet está sendo tratado, em especial de doenças 



infectocontagiosas como a dermatofitose, sugere-se banho no quintal no chão 
ou numa bacia que o pet caiba dentro e que possa ser higienizada depois. 
 
Qual a temperatura da água para o banho, tanto de cães, quanto de gatos? 
 
A temperatura ideal é morna ou temperatura ambiente, a depender do clima (no 
verão pode ser feita com a temperatura que sai da torneira). Se ao colocar o 
nosso pulso na água e a sensação é a de que não queima, essa é a temperatura 
ideal (como em banho de bebês). 
 
Não se deve dar banhos com água quente, em especial em animais com a pele 
seca e animais alérgicos, pois a água quente resseca demais a pele e pode 
provocar coceira. 
 
Que tipo de sabonete/ shampoo usar? 
A recomendação é usar shampoos e sabonetes indicados para pets. Não se 
recomenda usar produtos da linha humana. A pele do cão e do gato tende a ter 
um pH mais ácido e a pele dos seres humanos possui o pH mais alcalino. Se 
usamos sabonetes humanos para cães aumenta a chance de ressecamento, 
coceira e descamação (caspas). Não se recomenda o uso de perfumes, pois 
pode aumentar a coceira em pets alérgicos, por exemplo. O ideal é conversar 
com o médico veterinário do seu pet para entender a necessidade específica do 
seu pet. 
 
E nos casos de banhos terapêuticos, por enfermidades cutâneas, um médico 
veterinário dermatólogo (especializado em dermatologia) deve ser consultado 
para prescrever o melhor shampoo. 
 
Pode secar a pelagem ao vento ou precisa de secador de cabelo? 
Animais de pelo curto que são banhados em dias de sol podem ser secos ao ar 
livre. Mas animais de pelo longo e duas camadas de pelos (como os cães 
nórdicos), devem ter a pelagem seca com auxílio de secador e soprador (nestes 
casos é mais indicado levar o cão ou o gato ao pet shop). 
 
O banho comum é capaz de tirar apenas sujeira ou pode eliminar pulgas e 
carrapatos? 
O banho comum pode ajudar a reduzir a quantidade de pulgas e carrapatos (que 
são mais raros nos gatos), mas em casos de grandes infestações será 
necessário o uso de shampoos acaricidas e muitas vezes ainda será necessário 
associar a um tratamento sistêmico (comprimidos ou pipetas). 
 
Para o gato que não é banhado, há a necessidade de limpeza das partes 
íntimas? 
O gato tem hábito de grooming, que é a autolimpeza. Quando ele se lambe, limpa 
também a área íntima. Se o gato deixar de fazer o grooming, isso é um 
importante alerta para investigar doenças, pois um gato doente para de se 
limpar/lamber. Em gatos de raças de pelos longos como o Persa, Maine Coon, 
Angorá, Somali, Ragdoll e também os Sem Raça Definida de pelo longo, pode 
ser necessária a tosa higiênica da parte íntima para evitar que as necessidades 
fiquem aderidas ao pelo. 



 
Há dicas de como controlar a impaciência do gato na hora do banho? 
Não existe um truque específico, pois isso depende do animal, da sua 
personalidade e o quanto ele se adapta a rotina de banhos. Também irá 
depender muito do local escolhido para o banho. Deve ser um lugar tranquilo, 
que não tenha rota de fuga pro animal e que seja longe de cães (pet shops 
exclusivos para gatos são mais indicados). O banho depende também do 
operador, pois se a pessoa tiver medo de gatos, não gosta da espécie ou não 
tem paciência com felino, não se recomenda que o banho seja feito com esse 
banhista. 
 
Quais as maneiras para o tutor de gato se proteger de mordidas e 
arranhões na hora do banho? 
Existem luvas específicas para manejo de animal com presas e garras, que são 
as luvas de raspa de couro, mas não recomendo que o tutor as utilize durante o 
banho, pois alguém inexperiente pode não ter firmeza para segurar e conter o 
animal. Além de que se o couro for molhado constantemente, ele vai estragar e 
deixar mau cheiro. O ideal é cortar as unhas do pet antes do banho para facilitar 
o manejo e reduzir o risco de arranhaduras. E se o tutor não se sentir seguro, 
melhor levar o animal a um profissional especializado. 
 
Há contraindicação do gato doméstico que não sai para a rua dormir na 
cama dos tutores? 
Nenhuma contraindicação. Quem tem ou já teve um felino sabe que eles têm 
hábitos de higiene muito apurados por meio do grooming (lambedura). Salvo 
exceções de pessoas alérgicas a pelos de gatos. 
 
 


