
Rio terá parque temático para cachorros até o fim do ano 
 
A Prefeitura do Rio pretende instalar, até o final deste ano, 15 parques específicos para 
cachorros, nos moldes do existente na Lagoa Rodrigo de Freitas, na altura do Corte do 
Cantagalo. Os logadouros terão brinquedos específicos, pontos de água e porta fezes com 
sacos plásticos biodegradáveis. 
 
Até o fim do ano, será inaugurado também um parque temático canino, na Barra da Tijuca. A 
iniciativa é do diretor de projetos especiais da Secretaria de Defesa dos Animais, Marco 
Antônio “Totó”. O parque será particular. 
 
Há uns 20 ou 30 anos, o cachorro vivia no quintal de casa. Hoje, é necessário mais opções, 
pois o mercado mudou e os donos dos bichos estão mais exigentes  explica Totó. 
 
O parque temático  que ganhará até uma praia artificial  terá 22 mil metros quadrados e 
poderá receber até 400 cães simultaneamente. Os preços das diárias serão R$ 30 para 
cachorros médios e grandes e R$ 20 para animais pequenos. 
 
Os proprietários que quiserem acompanhar seus bichos terão de pagar R$ 5. Teremos ainda 
pista de agility (hipismo canino), adestramento, day care, ofurô, salão de festas para 
aniversário de cães, stands de exposições e lançamentos do mercado, passeio rústico, áreas 
de lazer e piquenique – enumera o empresário. 
 
Democratização dos parques Segundo  
 
Totó, uma comissão formada por membros da Secretaria Municipal do Meio Ambiente têm 
percorrido praças em diversas localidades do Rio, com o intuito de democratizar as áreas de 
lazer para cães. 
 
Uma coisa é certa: teremos parques para cachorros em todas as regiões da cidade, pois os 
caninos são os melhores amigos dos homens de todas as classes. 
Esta é uma demanda crescente, sem dúvida. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 28 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. A19. 
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