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Lote extra de inscrições estará aberto 

 
A Vai Totó colocou à disposição nesta segunda-feira, dia 28, um lote extra de 50 

inscrições para a Corrida e Caminhada Beneficente Vai Totó, que ocorre no sábado, dia 

02 de setembro.  

As inscrições deverão ser feitas através do site www.VaiToto.dog. 

  

O evento faz parte do Campeonato Gaúcho de Canicross, homologada pela AGCani – 

Associação Gaúcha de Canicross. O evento possui uma série de atrações, como a 

cãominhada, cãorrida para iniciantes, feira de doação de totós, demonstração do esporte 

canicross, apresentação dos totós da Brigada Militar e homenagem ao falecido cão Dick. 

  

Outro destaque é o kit de inscrição composto de medalha para o tutor, camiseta, 

bandana, medalha para o totó, troféus e sacos de ração. 

  

Espera-se a participação de mais de 100 conjuntos (totó e tutor), nos três trajetos 

previstos: 1km, 2km e 4Km. 

  

Inscrição: 

R$ 29,90 + 3Kg de ração 

  

A Vai Totó tem patrocínio da Monello Ração e a participação da Grepa Confecções, 

Hospital Veterinário Renata Saccaro e Óptica City. 

 
PROGRAMAÇÃO 

- 13 às 14h: entrega do kit (n° de peito, camiseta, bandana); 

- 14h: início da feira de doação de cães; 

- 14h: apresentação de artes marciais; 

- 15 às 16:30: largadas das corridas (2 e 4Km) e caminhada (1Km); 

- 16:30: AUpresentação dos totós da Brigada Militar e homenagem ao cão falecido Dik; 

- 17h: premiação; 
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Um evento animal em Caxias do Sul  

 
Uma tarde especial com toda a família no parque. Essa é a proposta da Corrida e 

Caminhada Beneficente Vai Totó que promove o esporte canicross. O evento que 

objetiva arrecadar 3 000Kg e ração em doação, será sábado, dia 02.09, no parque 

Getúlio Vargas (Macaquinhos).  

 

Promoção do bem estar humano e a qualidade de vida animal, são razões para a 

promoção do esporte canicross. Outras atrações especiais, além da corrida e caminhada, 

estão sendo preparadas para toda a família.  

O kit de inscrição (R$ 29,90 + 3Kg de ração) inclui medalha de participação (para 

cão/tutor) para todos que concluírem o percurso, camiseta exclusiva do evento, bandana 

e troféu para os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino além de 

sacos de ração de 10Kg da Monello. 

  

O evento é válido pela 2° etapa do Campeonato Gaúcho de Canicross (AGCani) e tem o 

apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV, Prefeitura municipal de 

Caxias do Sul. Inscrições www.VaiToto.dog 
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