
 
Esporte canicross estreia na Fenasul/Expoleite 2017 

 
 
Técnicas do esporte canicross, equipamentos e a história foram apresentados ao 
público presente na Fenasul 2017, no Parque Assis Brasil, em Esteio. O objetivo da 
ação foi promover o esporte que envolve tutores e cães correndo em harmonia.  
 
Chovia forte quando o presidente da Associação Gaúcha de Canicross - AGCani, 
Maurício Pinzkoski, e as diretoras da entidade, Leticia Casonatto, Rosaura de Marchi e 
Thais Silva iniciaram a apresentação do canicross. Entraram em pista, um casal da raça 
whippet  (Magrão e Olívia), uma fêmea da raça pastor alemão (Nikki) e uma outra 
fêmea SRD, Kira. 
 
Além da apresentação de equipamentos, técnicas de corrida e dicas de como iniciar o 
canicross, Pinzkoski falou sobre a história do esporte que tem origem inglesa e foi 
trazido ao Rio Grande do Sul em 2010 pelo vice-presidente da entidade Marcelo 
Godoy. “O canicross é um esporte simples, mas que tem suas próprias regras sempre 

primando pelo bem estar animal e a qualidade de vida dos tutores e além de ser 
praticado em terreno irregular é permitido na cidade sendo chamado de dogrun”, 

explicou o presidente. 
 
Para a veterinária Thais, o envolvimento do tutor com o cão proporciona inúmeros 
benefícios, entre eles a redução da ansiedade para o animal e, claro, seu tutor. “O 
gasto de energia de um cão, correndo, é surpreendente e traz benefícios físicos e 
mentais para ele”, relatou a diretoria da entidade. 



Além da promoção do esporte, a função da AGCani é social já que através de eventos 
como a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Canicross – realizada pela Vai Totó 

e que reuniu 600 conjuntos, março passado, em Porto Alegre – a entidade arrecadou 
mais de 1 tonelada de ração para doação. Outras ações sociais também estão em 

gestação como a equipe social formada por jovens em vulnerabilidade e cães de rua 
adotados. 

Para quem tiver interesse em conhecer o esporte canicross, a AGCani em parceira com 
a Cusco Equipe de Canicross, realiza os TAC – Treino Aberto de Canicross, às 7h da 
Redenção (quarta-feira) e no parque Germânia (sexta-feira). Mais detalhes no 
site www.fb.com/AGCani 
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