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Há diversos tipos de agressivi-
dade que podemos observar nos
cães, mas antes precisamos ter ci-
ência de que este problema não

Tipos de agressividade em cães
Por Priscila Fadelli, adestradora e franqueada da Cão Cidadão*

Medo ou dor
Quando um cão tem dor ou

medo ele passa a ficar agressivo com
quem se aproxima por instinto de
sobrevivência, pois ele se encontra
vulnerável naquele momento.

Dominância
Normalmente aparece quando

o cão que se considera líder do gru-
po e quer dominar outro cão ou
uma situação.

No geral, a agressividade vem
do medo. Medo de sentir dor,
medo de perder a liderança, medo
de perder aquele brinquedo, o ter-
ritório ou o tutor. E para evitarmos
que nossos amigos peludos de-
monstrem comportamentos agres-
sivos devemos, desde pequenos
(caso ele tenha chegado bebê) ou
quando levamos um animal ado-
tado para casa, estipular quais são

as regras, quem é o responsável
pela comida, pela segurança e por
ele. A educação é essencial para
evitarmos estes comportamentos.

É bom lembrar que a agressivi-
dade pode ter diversos motivos,
então, é fundamental contar com
a ajuda de um especialista em com-
portamento não só para identificar
a causa, como também para apli-
car o treinamento correto.

Nunca tente tratar uma agres-
sividade sem o devido conheci-
mento!

aparece apenas em algumas raças.
Todos os animais podem apresen-
tar comportamentos agressivos,
pois isso depende de diversos fa-
tores como a linhagem, a criação e
a educação. Veja alguns tipos de
agressividade:

Territorial
Ocorre quando o animal se tor-

na agressivo se algo ou alguém en-
tra no território que ele considera
dele.  Muitos animais se dão bem
com outros em territórios neutros,
mas passam a atacá-lo se estes es-
tão em sua casa, por exemplo.

Posse
A agressividade por posse é

notada quando um cão está com
um osso ou brinquedo na boca, ou
até mesmo na presença de seu tu-
tor, e demonstra sinais de ataque
ou latidos a quem chega perto das
opções citadas.

* Criada por Alexandre Rossi, a
Cão Cidadão atua há mais de 15 anos
com adestramento e comportamento
animal. Oferece adestramento em
domicílio, consultas comportamen-
tais, além de uma agenda mensal de
cursos e palestras. Tudo isso com
muito amor e respeito. Para saber
mais sobre a Cão Cidadão, entre em
contato com a Central de Atendimen-
to, pelos telefones (11) 3571-8138
(São Paulo) ou 4003-1410 (demais
localidades). Acesse o nosso site:
www.caocidadao.com.br.

BAILE
Baile – Acontece no pró-

ximo dia 26 de novembro,
das 16 às 21h, acontece o úl-
timo baile dominical do ano
do grupo ‘Os Sapecas’ no
salão nobre do Círculo de
Trabalhadores de Vila Pru-
dente. Animação da banda
Sem Limite. Rua José Zap-
pi, 120. Mais informações:
2271-3344.

BENEFICENTE
Bazar – Acontece neste

sábado, dia 18, das 8 às 12h,
bazar no pátio da Paróquia
Nossa Senhora do Carmo,
na praça Coronel Melo
Gaia, s/nº, Vila Alpina. É
necessário levar sacola para
colocar os produtos adquiri-
dos.

Bingo – A Associação
Okinawa de Vila Prudente
realiza tarde de bingo no
próximo dia 26, a partir das
14h, na avenida Vila Ema,
520. Informações sobre con-
vites: 99164-8385.

CONTAÇÃO
DE HISTÓRIA

Sesc – O Sesc São Caeta-
no promove nos sábados
deste mês, sempre às 12h,
contação gratuita de históri-
as. Amanhã, dia 18, é a vez
de “Mito de Oxum”, que
conta a saga de Oxum para
descobrir quem roubou as
águas da cachoeira onde
mora. É necessário retirar
ingresso com uma hora de
antecedência. Rua Piauí,
554, bairro Santa Paula – te-
lefone: 4223-8800.

DANÇA
Outro Lugar – A Cia.

Fócus de dança apresenta o
premiado espetáculo “Outro
Lugar” neste domingo, dia
19, às 11h, na Biblioteca Pú-
blica Hans Christian Ander-
sen. A proposta do espetá-
culo é atuar nos centros ur-
banos, em lugares não con-
vencionais como praças, par-
que e ambientes de circula-

ção de pessoas, promoven-
do uma interação da arte
com o espaço público. Após
a apresentação, a companhia
fará um bate papo com o
público. Avenida Celso Gar-
cia, 4142, Tatuapé. Mais in-
formações: 2295-3447.

FESTA
Dádivas da Natureza – A

Seicho-No-Ie regional Vila

Prudente promove no feria-
do da segunda-feira, dia 20,
das 9 às 17h, a 1ª Festa das
Dádivas da Natureza. Duran-
te todo o dia haverá diversas
atividades culturais e oficinas
recreativas para vivenciar as
práticas de preservação do
meio ambiente e os cuidados
com a natureza, além de des-
tacar o Dia da Consciência
Negra. Haverá espaço infan-
til e área para alimentação.

Convite R$ 10 – que será re-
vertido em Eco Real para uso
interno. Rua Doutor Sanare-
li, 178. Informações: 2273-
0153 e 99858-2952.

REUNIÃO
Alcoólicos anônimos –

No dia 26 de novembro, das
9 às 17h, será realizado o
primeiro encontro feminino
do grupo de Alcoólicos
Anônimos de Vila Pruden-
te. A reunião acontece no
salão de festas da Paróquia
Santo Emídio, na rua Ingaí,
67, próximo ao Largo de
Vila Prudente. Entrada gra-
tuita e homens também po-
dem participar. Mais infor-
mações: 3315-9333.

SARAU
Poetas – Acontece neste

sábado, dia 18, a partir das
15h, o tradicional sarau da
Sociedade de Poetas de Vila
Prudente com microfone
aberto para apresentações
de poesias, músicas e dan-

ças. Presenças do cantor ita-
liano Luigi Venutti, do DJ
Wagner e do poeta e profes-
sor de dança Arthur Mar-
tins Filho. Entrada franca.
Salão social do Círculo de
Trabalhadores na rua José
Zappi, 255.

* As notas para o Roteiro
devem ser encaminhadas à
redação por e-mail até as 16h
da terça-feira, após esse horá-
rio não serão publicadas na
mesma semana.

Edmilson de Jesus, de 51
anos, foi contratado pela di-
retoria executiva do Clube
Atlético Juventus para co-
mandar o time de futebol
profissional no Campeona-
to Paulista da Série A2 2018.

Jesus estava no Marilia e
em seu currículo consta pas-
sagens pelo Bragantino, Fla-
mengo de Guarulhos, São
José, São Carlos, América
de São José do Rio Preto,
Santacruzense, Taubaté, Pri-
mavera e Atibaia, onde foi
um dos responsáveis por ti-

FUTEBOL

Juventus anuncia novo técnico
rar o time do rebaixamento
no Campeonato Paulista da
Série A3.

Foi informado que a
apresentação oficial da nova
comissão técnica será feita
oportunamente juntamente
à equipe que está sendo for-
mada.

O Campeonato Paulista
da Série A2 começa no dia
17de janeiro e deve se esten-
der até 7 de abril.

Edmilson de Jesus, de
51 anos, vem do Marília

Na próxima quinta-feira,
dia 23, a partir das 21h, o can-
tor Ary Sanches lança ofici-
almente no Teatro Municipal
Arthur Azevedo, na Mooca,
o DVD gravado ao vivo em
julho, no mesmo teatro, em
comemoração aos 55 anos de
carreira profissional. O show
contará com as participações
especiais de Silvio Brito,
Martinha e Claudya.

Os ingressos custam R$

MÚSICA

Ary Sanches lança na Mooca o
DVD dos 55 anos de carreira

20 (inteira) e R$ 10 (meia) –
na bilheteria do teatro serão
vendidos uma hora antes do
show com pagamento ape-
nas em dinheiro. Classifica-
ção 14 anos.

Teatro Arthur Azevedo:
avenida Paes de Barros, 955,
Mooca – telefone: 2605-8007.

Apresentação do cantor
será na próxima quinta-feira

Espetáculo de dança em biblioteca pública do Tatuapé
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