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Regras para se tornar sócio(a) do Clubinho do Pet 
(vál ido para Daycare e Hotelzinho) 

 
A fim de preservar o bom ambiente e convívio entre os funcionários e sócios do Clubinho do Pet, 
estabelecemos algumas regras que servem para manter os nossos amiguinhos felizes e saudáveis! 
 
PORTE: O Clubinho do Pet é um espaço pensado para a turminha dos cães pequenos e médios, 
portanto nossa primeira regra é: 
Somente poderão ser sócio(a)s do Clubinho, cães de Pequeno e Médio Porte (até 60 cm e/ou 15 Kg). 
 
TESTE DE SOCIALIZAÇÃO: Não aceitamos cães agressivos. No Clubinho todos convivem e 
brincam no mesmo espaço. É um lugar que vai trazer paz e alegria para quem o frequentar, e não 
stress. Assim, é preciso ser aprovado no teste de não agressividade e sociabilidade com todos. 
Cães de adaptação mais difícil ou que tenham ansiedade incontrolável de separação, ficarão em período 
de teste (que poderá demorar até 1 mês para a total adaptação, dependendo de cada um).  
Caso o seu bichinho, depois de várias tentativas, não consiga se socializar, a profissional responsável 
pelo Daycare, agendará uma reunião com você para explicar o que está acontecendo, como foi o 
comportamento durante o período de adaptação, e os motivos pelos quais ele(a) não poderá, no 
momento, ser um(a) sócio(a). 
 
CASTRAÇÃO: A fim de preservar a saúde e bem estar de nossos sócios, não aceitamos machos 
não castrados, e fêmeas no período do cio .  
As fêmeas que já forem sócias do Clubinho, que entrem no cio, deverão esperar 1 mês para 
retornar.   
Caso queiram informar-se mais a respeito do comportamento de machos não castrados numa matilha 
é só perguntar que explicamos direitinho. 
 
SAÚDE: Fazemos uma avaliação de saúde que é obrigatória para todos os novos sócios do Clubinho. 
Ela é grátis e será feita pelo veterinário do Clubinho. Esta avaliação, serve para identificar se seu 
cachorrinho está saudável e apto a entrar na área comum com os outros sócios. 
A avaliação também consegue verificar se existem atividades inadequadas para o seu bichinho, que 
devam ser feitas com moderação e atenção extra. Para que esta avaliação seja mais acurada, 
solicitamos a presença do dono, que é quem melhor conhece os hábitos de seu pet. 
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Para fazer a matrícula no Clubinho, os novos sócios necessitam: 
 

Exame de fezes negativo – válido por 3 meses. (Pode ser realizado no Clubinho do Pet – custo 
do exame: R$45 (Sujeito a alteração).  
OBS: para a segurança e saúde de todos, repetimos este exame em todos os sócios a cada 3 a 4 meses 
 
 

Cópia da carteira de vacinação em dia com vacinas de: 
- RAIVA;  - V8 ou V10;  - GRIPE (Tosse dos Canis);  -Giárdia 
Todas elas OBRIGATORIAMENTE 
 

O dono que se recuse a dar a vacina contra giardíase não poderá matricular seu cachorro no 
Clubinho do Pet.  
Aproveitamos para desmistificar sobre o real efeito desta vacina: ela realmente não elimina 100% da 
possibilidade de que se contraia a doença, porém a cura da mesma é muito mais rápida e efetiva, 
com pouca medicação e pouco sofrimento para o cãozinho doente. 
Um cão vacinado contra giárdia se cura com apenas 2 doses de vermífugo, em 15 a 21 dias.Já um 
cão sem esta vacina precisará de medicamentos fortes e 30 a 60 dias de tratamento. 
Além disso, o protozoário (giárdia) é eliminado pelas fezes. No caso de termos um cachorrinho que 
não tenha vacina, e contraia giárdia, ele, certamente, terá uma quantidade enorme de giárdias intestino 
(muito mais do que a de um cão com vacina), e irá liberá-las em nosso ambiente, através das fezes, 
contaminando todos os outros cahorrinhos do Daycare. 
 
Anti-pulgas em dia 
A aplicação pode ser feita no Clubinho do Pet. Caso contrário, precisamos saber qual produto e 
quando foi ministrado para fazermos o controle das próximas aplicações.  
Caso sejam encontrados pulgas ou carrapatos no seu cãozinho no momento da entrada, para o bem 
dele e dos outros amiguinhos, ele deverá tomar um banho medicamentoso com posterior aplicação de 
um anti-pulgas. 
Aceitamos:  
- Max 3 (28 dias);  - Revolution (28 dias);  - Comfortis (30 dias);   - Bravecto (90 dias)  
Não aceitamos Frontline (devido à não eficácia do produto). 
 

Vermifugação em dia a cada 4 meses; 
 

Cães acima de 12 anos ou que tomem medicamento de uso contínuo: 
Eletrocardiograma atual 
Atestado de saúde de seu Veterinário  
(Caso prefira, poderá passar em consulta com o veterinário do Clubinho).  
Preço da Consulta para estes casos:  R$120 (sujeito a alteração).             


