Bayer realiza ação para homenagear profissionais no dia do Médico Veterinário
Cinco especialistas da região serão reconhecidos por seus serviços em outdoors nas principais
localidades de Curitiba

Uma ação inusitada trará os médicos veterinários para o centro das atenções dos transeuntes
das principais ruas e avenidas dos bairros Champagnat, Batel, Juvevê e Santa Felicidade em
Curitiba, no Paraná. Em comemoração ao dia do Médico Veterinário (09 de setembro), a
Animal Health da Bayer, com criação da agência Leo Burnett Tailor Made, irá homenagear
cinco especialistas que atendem nessas regiões, com outdoors com fotos dos profissionais e
frases de agradecimentos de seus clientes por sua atenção e dedicação aos animais de
estimação.
A campanha destaca a relação de confiança que os proprietários de pets possuem com os
veterinários homenageados, por meio de frases como – “Dra. Marúcia é um anjo que cuida da
saúde da Fofita”, em declaração de Márcia Cristina Rosato, seguida pela assinatura da ação
“Homenagem a quem trata os animais com todo o carinho e dedicação” e da inserção do tema
“09 de setembro, Dia do Veterinário, uma homenagem de Seresto®”.
As cinco frases da ação estarão nas seguintes localidades: Rua Padre Agostinho, 2.122 –
Champagnat; Rua Alfares Angelo Sampaio, 1.612 e Av. Sete de Setembro, 6.341, ambas em
Batel; Rua Nicolau Maeder , 747 em Juvevê e Av. Vereador Toaldo Tulio, 2.847 em Santa
Felicidade.

Sobre Seresto®
Seresto® é uma coleira para o controle de pulgas, carrapatos e piolhos, e ainda, para a redução
do risco de doenças transmitidas por vetores, inclusive a leishmaniose. Possui um exclusivo
sistema de liberação controlada, que garante a proteção de cães e gatos por até oito meses,
sem a necessidade de aplicações mensais, e de forma muito segura para os pets, a família e o
meio ambiente. O produto, que não exala cheiro e é resistente a água, é indicado para cães
com mais de sete semanas de idade e gatos a partir de 10 semanas.

Sobre a Saúde Animal da Bayer
Cuidar da saúde e do bem estar dos animais. É com esta missão que a Bayer pesquisa e
desenvolve desde 1919 produtos para uso veterinário tanto para animais de companhia,
quanto para animais de fazenda. Atualmente, aproximadamente 100 diferentes produtos são
comercializados ao redor do mundo. No Brasil, a área de Saúde Animal atua em duas unidades
de negócios: Animais de Companhia (cães e gatos) e Animais de Fazenda (Aves, Suínos,
Aquacultura e Bovinos).

No segmento de Animais de Companhia, a Bayer oferece soluções eficazes e práticas para a
saúde e bem-estar dos pets. O portfólio de produtos antiparasitários destinados para cães e
gatos trata e previne contra parasitas como pulgas, carrapatos e mosquitos sem que os
mesmos precisem picar o animal, reduzindo assim a transmissão de doenças e ajudando a
proteger a saúde dos pets e de toda a família. A Saúde Animal mantém ainda uma linha
completa de soluções inovadoras como vermífugos, antimicrobianos, dermatológicos e
suplementos nutricionais para cães e gatos.

