
 

 
Of. Circular – 09/2020 
Ref.: EXPOSIÇÃO VIRTUAL NACIONAL DE TODAS AS RAÇAS  
Homologação: 005/2020 – SOBRACI e WKU (World Kennel Union)  
Homologação FECAM 002/2020 (Federacion Canina del Mercosur) 

 

 

A SOBRACI promove: 
EXPOSIÇÃO VIRTUAL NACIONAL 

(WCAC) 
SOBRACI/FECAM/WKU 

 
A Sociedade Brasileira de Cinofilia, promove a primeira Exposição Virtual de           
Todas as raças extensiva a todos interessados do Brasil e Mercosul. 
 

INSCRIÇÕES: de 15 a 30 de junho de 2020 
Para inscrição o cão precisa ser de raça pura, não castrado, com pedigree             
emitido ou reconhecido pelo sistema SOBRACI de Registro Genealógico com          
idade superior a 4 meses completos. 
Ao efetuar a inscrição, solicite à SOBRACI, cópia do regulamento de Exposição            
Virtual. 

 
REQUISITOS: são necessários os seguintes requisitos, sem exceção, para inscrição que           
é individual, identificada por cão e proprietário.  

NESTA EXPOSIÇÃO VIRTUAL NÃO SERÃO ACEITOS CÃES CASTRADOS 
a) Fotocópia do Pedigree em nome do proprietário/criador. 
b) Atestado Médico-Veterinário expedido nos termos exigidos pelo       

regulamento e com data recente de expedição, acompanhada de carteira          
de vacinação. 

c) Foto do cão em pé de frente, lado, de cima, e da boca do cão, realizadas                
conforme formato padronizado pelo regulamento. 

d) Vídeo do cachorro parado em pé, de lado, de frente, de cima e do cachorro               
se movimentando em linha reta num movimento retilíneo de ida e volta,            
do cão em parado, do cão se movimentando em círculo e novamente em             
parado, conforme padronização descrita no regulamento. 

e) Comprovante do pagamento de inscrição. 
f) Preenchimento correto da ficha de inscrição. 

PERÍODO DE OFICIALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO: Ocorrerá entre os dias 01 e 03 de julho              
a conferência do material enviado para inscrição, e em havendo discordância o            
mesmo será devolvido ao proprietário para correção e reenvio do material. As            
imagens encaminhadas para inscrição serão consideradas Imagens de Domínio         
Público, não cabendo ação por responsabilidade de uso indevido de imagens. 
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PREÇO DE INSCRIÇÃO: R$ 35,00 por cão inscrito, através de depósito ou            
transferência para Banco Itaú – Agência 6317 – Conta Corrente 10230-6 – Sobracis             
Comércio e Serviços para Animais LTDA-ME, CNPJ: 10 875 356/0001-22 
LOCAL DE INSCRIÇÃO: O link para inscrições online, com material completo (ficha de             
inscrição devidamente preenchida, atestado médico veterinário e carteira de         
vacinação, fotocópia do pedigree em nome do proprietário do cão, fotos e vídeos             
identificados do cão e comprovante de pagamento da taxa de inscrição), estará            
disponível no site www.sobraci.com.br a partir do dia 15/06/2020 e ficará ativo até             
as 23h59 do dia 30/06/2020.  
Qualquer dúvida ou necessidade de suporte deverão ser encaminhados para o email:            
eventos@sobraci.com.br ou WhatsApp: 13996017170, no período de 15 a 30 de           
junho, impreterivelmente. 
 
COMISSÃO JULGADORA: A Comissão Julgadora é composta pelos senhores         
julgadores internacionais, credenciados no Quadro de Árbitros da WKU – World           
Kennel Union e FECAM (Federação Canina del Mercosur), e que julgarão           
respectivamente: 

 
José Sérgio Rodrigues Palma – julgará as raças, de todas as classes, do             
Grupo V (Cães de Luxo e Companhia) e do Grupo VI (Cães de Raça em               
Processo de Reconhecimento) – e Finalistas do Grupo I (Cães Pastores) e            
Grupo II (Cães de Guarda e Utilidade) 
Marcello Alonso Araujo dos Santos – julgará as raças, de todas as classes,             
do Grupo I (Cães Pastores) e Grupo II (Cães de Guarda e Utilidade) – e               
Finalistas do Grupo III (Cães Terriers) e Grupo IV (Cães de Caça) 
Matheus de Moraes Bastos – julgará as raças, de todas as classes, dos             
Grupos III (Cães Terriers) e Grupo IV (Cães de Caça) – e Finalistas do Grupo               
V (Cães de Luxo e Companhia) e Grupo VI (Cães de Raças em Processo de               
Reconhecimento) 
Osmir de Moraes Bastos – julgará todos os finalistas (Best in Show) de             
todas as categorias (mirim, filhote, júnior, jovens e adultos). 
 
Obs. De acordo com o regulamento Sobraci-WKU, os vencedores de raça           
das categorias mirim, filhote, júnior e jovem não concorrem ao grupo,           
sendo encaminhados diretamente para o Best in Show de sua classe. 

 
PERÍODO DE JULGAMENTO:  
-Raças: entre os dias 04 e 09 de julho; 
-Grupos: entre os dias 10 e 11 de julho  
-Finais: no dia 11 de julho. 
 
Os resultados serão divulgados através das mídias sociais oficiais da Sobraci e            
posteriormente publicados no site.  
Instagram: @sobracioficial e Facebook: @sobraci.matriz 
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PREMIAÇÕES:  
-Aos Melhores de Raça: Certificação  
-Aos Melhores de Grupo: Certificação e Medalhas  
-Aos Best In Shows Classes Infantis e Juvenis: Certificação e Medalhas  
-Aos Finalistas da Exposição Classe Aberta:  
1º Lugar: Melhor da Exposição (Best In Show) – Certificação – Medalha – R$ 1000,00               
(mil reais) em dinheiro;  
2º Lugar: Reserva de Best in Show: Certificação, Medalha e R$ 500,00 (quinhentos             
reais) em dinheiro;  
3º Lugar: Certificação, Medalha e R$400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro; 
4º Lugar: Certificação, Medalha e R$300,00 (trezentos reais) em dinheiro; 
5º Lugar: Certificação, Medalha e R$200,00 (duzentos reais) em dinheiro; 
6º Lugar: Certificação, Medalha e R$100,00 (cem reais) em dinheiro; 
 
HOMOLOGAÇÃO DOS TÍTULOS: Os títulos poderão ser homologados como previsto          
no Regulamento de Títulos Promocionais de Cinofilia, em vigor na SOBRACI, e terão a              
sua inclusão na árvore genealógica normalmente. 
 
 
A SOBRACI SE RESERVA O DIREITO DE NÃO SER RESPONSABILIZADA PELO USO            
INDEVIDO DE IMAGENS, PORTANTO, AO PREENCHER A FICHA DE INSCRIÇÃO, O           
PROPRIETÁRIO DO CÃO CEDE OS DIREITOS DE IMAGEM PARA A SOBRACI. 
 

                              Sorocaba, 05 de junho de 2020. 
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