
OF. CIRCULAR - 07/2021
REF. EXPOSIÇÃO NACIONAL DE TODAS AS RAÇAS

Prezados criadores, condutores e proprietários expositores, no dia 14 de agosto de 2021 a SOBRACI realiza a
Exposição Nacional de Cães de Raça, que abre o circuito 2021 da Direção de Cinofilia, na cidade de Itanhaém, Baixada
Santista, litoral de São Paulo.

LOCAL:NÚCLEO DE PROMOÇÃO SOCIAL - ESC. MUN. MARIA CRISTINA MACEDO GOMES
Endereço: R. José Augusto Rodrigues, 30 - Parque Novaro, Itanhaém - SP, 11740-000

( local aberto aos expositores a partir das 20:00 horas do dia anterior )

DATA/HORA: 14 DE AGOSTO DE 2021 - SÁBADO - A PARTIR DAS 9 HORAS

JUÍZES EXPOSIÇÃO NACIONAL DE CÃES DE RAÇA:
Pista 01 - SIMONE M. CARDOSI - Médica Veterinária - Criador de Golden Retriever - Ouro Fino/MG
Pista 02 - CLAUDIA FRANCHINI - Médica Veterinária - Criador de Pinscher Miniatura - Itanhaém/SP

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 por cão inscrito - R$ 30,00 pelo segundo cão inscrito de mesmo expositor
inscrição gratuita a partir do terceiro cão inscrito do mesmo expositor
Propaganda no Catálogo: R$ 20,00
Pagamento efetuado através da Chave/Pix +55 13 996017170 no ato da inscrição

A todos os expositores é solicitado um pacote de arroz ou feijão para ser entregue às
famílias em vulnerabilidade social da comunidade da escola Maria Cristina.

A ausência do cão não isenta a obrigação do pagamento da taxa de inscrição, pois tudo é pago (manutenção do local,
troféus, medalhas, gráfica, mão de obra, deslocamentos, etc). A SOBRACI não tem patrocínio.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: O país ainda vive sob a ameaça da COVID 19, portanto, todo expositor,
criador, proprietário, condutor e auxiliares que estiverem presentes no ambiente, deverão portar máscara facial, cobrindo
corretamente o nariz, manter seu próprio dispensador de álcool em gel e promover o adequado distanciamento social
seguro o suficiente para contenção da transmissão viral.

É ilegal (lei Sansão - Lei nº 14.064/2020) que os cães sejam mantidos amarrados ou acorrentados em pilastras
durante a espera no decorrer da expoição, portanto é imperativo a todos os expositores que se utilizem de cercados e
caixas adequadas de transporte para a correta acomodação dos cães nos acampamentos.

Aos expositores é obrigado que mantenham os acampamentos em ordem e devidamente limpo, livre de
sujidades fisiológicas dos cães e o lixo gerado devidamente ensacado. Ao término da exposição o acampamento deve
ser entregue limpo. A sujeira fisiológica dos seus animais devem ser recolhidos em qualquer parte do ambiente, para
preservação do local e da coletividade.  A voltagem do local é 110V.
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