Circular: 01/2021

Receconhe e comunica no âmbito da FBAA O Dia do
Esporte Canicross.
O PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS ADESTRADORES DE ANIMAIS FBAA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 5º IV, que versa “Promover atividades
educativas e culturais de interesse do grupo”;
considerando a estimulação cultural;
considerando a observância do bem-estar animal;
considerando a justiça social;
considerando os benefícios das atividades esportivas;
considerando o fortalecimento da relação homem-animal;

COMUNICA:
Art. 1º Reconhece comunica no âmbito da Federação Brasileira dos Adestradores de
Animais o dia 3 de Abril, como o O Dia do Esporte Canicross.
Art.2º O Dia do Esporte Canicross, objetiva promover a educação e cultura e principalmente
qualidade de vida animal e o bem estar humano através do esporte que une cão e homem.
Justificativa

Canicross é um esporte que consiste em praticar corrida e caminhada em terreno irregular
onde o homem e seu melhor amigo, o cão, estão em total harmonia em busca não só de vitórias,
mas de qualidade de vida e lazer. Pode ser praticado com um ou dois cães, sempre atrelados por
uma guia ao condutor.

O esporte canicross começou no Brasil em 2010. No Rio Grande do Sul o primeiro evento
ocorreu na capital gaúcha, em 03.04.2016, no evento beneficente Vai Totó, a partir de então a
prática passou a ser difundida de modo amplo e irrestrito.

Os benefícios da prática do esporte canicross são inúmeros, melhora a relação entre homem
e ção, reduz índice de abandono de animais, reduz índice de suicídios, melhora a saúde dos
participantes, promover o turismo, entre outros benefícios.

O Estado do Rio Grande estabeleceu em LEI de Nº 15.308, DE 5 DE AGOSTO DE 2019
como sendo 03 de Abril O Dia do Esporte Canicross.

Desse modo, visando o ganho institucional de um esporte que tem representatividade e
cresce a cada dia, é fundamental reconhecer a data comemorativa. Só assim conseguiremos atingir
uma grande parcela da população brasileira.
.

Ibiúna, 03 de Abril de 2021.
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