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• Não é bom que o cão beba ou se alimente uma hora antes e depois do passeio. Barriga cheia e
exercício pesado podem causar torção estomacal. O ideal é aguardar que o cão descanse antes de
beber.
• Calcule o tempo correto de exercícios, comumente entre 45 minutos e 1 hora. Mais do que isso o
cão se cansa demais, o passeio deixa de ser algo saudável e passa a ser causador de estresse.
Respeite os mais velhos.
• Antes de encarar exercícios que exijam demais é importante que o dono leve seu cãozinho para
uma avaliação médica, para ver se ele tem problemas de articulação ou de musculatura.
• Ande sempre com o cão próximo ao corpo, já que ninguém tem obrigação de confiar na
“tranqüilidade” dele. Nunca é demais lembrar que todo dano ou agressão que o cão causar é de
responsabilidade do condutor.
• Cães de grande porte como labrador, pastor alemão e golden retriever devem ser levados para
caminhar diariamente, assim como os de raças pequenas que vivam em espaços mais apertados.
• Mantenha a carteira de vacinas atualizada e aplique vermífugos com freqüência, para não
contaminar outros animais e pessoas. Leve pazinha para catar a sujeira.
• É recomendável instalar o microchip de identificação, que é intransferível e só pode ser colocado
por cirurgia. Ainda vale o uso de coleira com nome e telefone do responsável, úteis caso o cão se
perca.
• Verifique se o local que se quer ir tem ou não restrições a animais, junto à Guarda Municipal,
evitando indisposições. Em locais como o Jardim Botânico não entram animais, pois podem destruir a
fauna preservada.
• Não seja espírito-de-porco. Não estrague o divertimento de famílias nos parques sendo
irresponsável e levando cães grandes e de raças reconhecidamente violentas sem guia, coleira e
focinheira. Respeite a lei.
• Caso ocorram brigas, evite colocar a mão, porque o cão pode não diferenciar de um ataque e meter
os dentes. O ideal é usar o vinagre ou álcool que dá desconforto na inalação ou usar uma vassoura
para afastá-los.
• Não deixe machos ou fêmeas cruzarem com desconhecidos. O cão pode transmitir doenças
sexualmente transmissíveis e virais.

Serviço: Fofuras Pet Shop,
; Mega Mimos Pet Shop,

(41) 3013-4422
(41) 3019-4563
; Alles Blau Pet Care,
(41) 3521-0539
(41) 8405-8167
e Espaço do Cão,
.

