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Pet fama

lacqueline Sato:"Nikita me transform
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ransformo, recebo uma energia
boa, esquego dos meus proble-
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mas. 0 olhar de Nikita me transmite
amor Ela 6 a minha parceira.

Moro com meus pais e com
trds irmSos, mas sou eu quem dd

-

a Nikrta o remedinho dkirb ela
tem displasia leve no quadril, identrfcada quando era pequena, e que
exige cuidados como ndo deix6-la
ter fllhotes nem ganhar peso. l%ra

tados, que s6o mais da minha irmd,
e duas Calopsitas mansas, que vdm
na mdo. Temporariamente, estamos
com uma gata e seus quatro filhotes, que recolhi (id consegui adotantes para as cinco, mas, antes de
entregar, estou cuidando at6 flcarem
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fortes)

lhra mim, o contato com ani-

exercitar-se, al6m de dispor de bastnnte espaQo no jardim, caminha de

mais 6 um momento com a Natureza, de resgate de algo perdido com

manhd com as empregadas. Gosto

a vida urbana. Com Nikita me sinto
mais aberta e em paz. Presto mais
atengdo no que alguns chamam de
coragdo, outros de alma ou ess6ncia. l%rece que meus cinco sentidos
se agugam e reparo em tudo: nas

de escov6-la e, d noite, de passear com ela no condomfnio. Sou eu
quem leva Nikita pana tomar banho.
Antes de dormit pratico com
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Nikita uma sequOncia de truquezinhos que aprendeu quando era filhote, com a ajuda de toda a famflia:
o "senta'i "dd a pata'i "deita'l "pula"
e "barriga pra cima1 Em seguida,

flores, no vento e, principalmente,
em mim mesmal' Jacqueline Sato,
apesentadon do programa "O.encantador de cies'l da Rede TV.
Jacqueline e a Akita Nikita

Protecion ismo tecno logico

ONG doa Mp3 Players para acalmar cees
silenciam

6 feito com

deitam de t6o

a doagSo

relaxados."

de

um Mp3 Playerabastecido
com mdsicas
suaves

trans-

critas de

30
CDs, cujos di-

reitos autoraisforam do-

ados por artistas de to-

do o mundo.
'A extensa variedadedemU-
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de 65 abrigos 1d ganharam o kit de
musrcas relaxantes doado pela ONG norLte-americana Rescue Animal Mp3 Project.
Fundada em 2011 pela veterindria holfstica
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Pamela Fishet em North Canton, Ohio, a
ONG se dedica a levar relaxamento e tranquilidade aos cdes em abrigos por meio de
cAEs&clA.3e7

e

mUsica. lsso

srcastranquilizadoras produz uma terapia vibracional calmante boa para todos: os animais ficam mais
calmos e amorosos, o ambiente se torna mais
agrad6vel e os visitantes se sentem mais
motivados a levar um cdo", explica Pamela.
"E interessante observar a mrjsica agir nos
cdes quando estdo latindo; gradativamente
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O Mp3 Player pode ser ligado e desligado automaticamente com o uso de um temporizadot que
6 enviado junto
no kit. Nele vdo
tamb6m dois ca-

bos: um para ligar o player em

Kit com Mp3,
temporizador e dois
cabos

aparelho de som ou alto-falante e outro
para carregar o Mp3 Player com novas mdsicas.

A cada 50 d6lares recebidos de doag6o,

Mp3 Project envia um novo kit a uma ONG
dos Estados Unidos que o tenha solicitado,
desde que hospede, num mesmo espaQo,
a

dez ou mais animais.
Site: www.RescueAnimalMp3.org
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