
INFORMATIVO SOBRACINEWS 
Ed.01 (2º trimestre 2020)  
 
 
 

INFORMATIVO OFICIAL 

 

Edição nº 02 – 2º trimestre 2020 

 SOBRACI NEWS 

Por Marcello Alonso 

Muito nos orgulha editar a segunda 

edição deste veículo que traz um especial 
incremento a um trabalho feito pela 
SOBRACI que fomenta e populariza a 
cinofilia brasileira. A SOBRACI através de 
sua direção e equipe de trabalho tem 
procurado se manter atualizada nestes 
tempos de tanta tecnologia; nos últimos 
meses desse conturbado ano de 2020, 
propôs para todos a iniciativa da 
Exposição Virtual, que trouxe a reboque 
várias entidades, inclusive no Mercosul, 
imitando de forma sadia, a iniciativa. 
Kenneis Clubes da América Latina 
realizaram exposições virtuais, na 
Venezuela, na Argentina, no Chile. A 
gestão SOBRACI de certa forma 
preocupada com os caminhos que a 
CINOFILIA tem seguido, perdendo espaço 
para o intitulado Ramo Pet, vem 
procurando introduzir mais informação, 
conhecimento e técnicas em Cinofilia. Os 
números de aceitação das postagens em 
redes sociais da SOBRACI mostram que o 
perfil oficial alcançou números expressivos 
e colocou a ‘SOBRACI Oficial’ em 1º Lugar 
na pesquisa de entidades com maior 
engajamento dentre todas as entidades 
atuantes no Brasil, sendo seguida com 
pouca folga pelo segmento 
SOBRACINEWS. Entidades tradicionais e 
atuantes no mercado nacional não 
ultrapassam 1% de engajamento. Essa 
pesquisa traz para a SOBRACI o 

sentimento de responsabilidade, 
responsabilidade social, e auto-cobrança,  
além de gratidão e reconhecimento.  
Para que não percamos essa liderança 
virtual conquistada, para que a SOBRACI 
possa sempre de forma peculiar, atender 
ao cliente e filiado SOBRACI, a SOBRACI 
inova mais uma vez colocando ao criador e 
filiado da SOBRACI, um novo veículo 
virtual, o site Academia de Cinofilia 
(www.academiadecinofilia.com.br), onde 
há um ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA) onde os cursos de formação estão 
disponibilizados; espaço para divulgação 
de canis, criadores, profissionais e 
fornecedores;  movimento dos Núcleos 
SOBRACI; informes das exposições 
realizadas; um blog voltado para a 
produção de conteúdo em assuntos de 
cinofilia, além de espaços virtuais para 
divulgação de vídeos e fotos do que nos 
for enviado pelos colaboradores e que 
seja de interesse coletivo dos nossos 
seguidores. 
As conquistas destes últimos quatro anos 
é sem dúvida a vontade do presidente 
Osmir de Moraes Bastos em tornar, neste 
século XXI a cinofilia acessível. Aliada com 
a modernidade protagonizada pela 
atuação do Vice-presidente Matheus de 
Moraes Bastos. A SOBRACI busca atender 
aos anseios de uma “velha-guarda” 
saudosa dos bons tempos onde cinofilia 
era um hobby praticado por poucos e de 
caráter familiar, fanáticos por cães, e um 
público vanguardista que une o hobby ao 
“business” e que mantém viva e faz 
renascer a cada dia a prática de criar e 
aprimorar raças caninas.  
 

http://www.academiadecinofilia.com.br/
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A SOBRACI é uma entidade que atua no 

segmento de entidades de cinofilia. Tem o 
papel de cartório de registros cinológicos 
(registro de cães de raça pura).  
De caráter associativo não é uma entidade de 
classe nem órgão fiscalizador. É uma 
associação que congrega pessoas com o 
mesmo fim de interesse e promove o 
incentivo à pratica, o entretenimento, a 
regulamentação da atividade e o 
desenvolvimento do fim que é a CINOFILIA> 
Desde 1997 vem trabalhando por uma política 
de desenvolvimento da Cinofilia, 
popularizando a atividade, tirando muitos 
cães de raça pura da clandestinidade, 
incentivando o criador e promovendo o novo 
criador. O comprometimento com a causa, faz 
a SOBRACI uma das únicas entidades de 
cinofilia a formar e dispor de curso de 
formação em Cinofilia; muitos dos seus 
membros já foram palestrantes de seminários 
e aulas em Cinofilia e o quadro dos seus juízes 
são indubitavelmente comprometidos com o a 
CINOFILIA, e por isso fazem a diferença do 
julgamento personalizado que ocorre nas 
exposições SOBRACI, que busca sempre, o 
objetivo da avaliação do exemplar canino pela 
soma de suas qualidades. A SOBRACI é 
credenciada internacionalmente pela World 
Kennel Union, estabelece parceria com todas 
as entidades filiadas a esse organismo 
internacional, e vincula seu banco de dados a 
todos os banco de dados do mundo que fazem 
parte do sistema WKU de registro 
genealógico. Um pedigree SOBRACI é hoje um 
diferencial pois além de quatro gerações que 
constam no pedigree, ainda é reconhecido por 
mais de vinte países membros da World 
Kennel Union, além de fazer conter, foto de 
pai, mãe e filhote nos documentos.  
A SOBRACI busca através do grupo de filiados, 
fazer melhorias no atendimento, dar agilidade 
e fundamentalmente a credibilidade do 

pedigree com a marca SOBRACI, que há mais 
de 20 anos, atua no cenário brasileiro de 
entidades de Cinofilia. Acompanhe a SOBRACI 
nos canais do Instagram, Facebook e internet: 
www.sobraci.com.br. E sempre que precisar, 
use o Whatsapp para conversar conosco e dar 
suas sugestões e fazer suas críticas. 
 
FacebooK: facebook.com/sobraci.matriz 
Instagram: instagram.com/ssobracioficial 
YouTube: SOBRACI- Sociedade Brasileira de 
Cinofilia - Whatsapp: (15)991807450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E ainda nos canais: sobracinews.com.br e 
academiadecinofilia.com.br 
 

PALAVRA DO PRESIDENTE 

A SOBRACI foi fundada em 02 de fevereiro de 
1997, resultante do estudo do comportamento 
cinófilo mundial de três cinófilos: Antônio Jorge 
Bittar Caracante, Jiri Augustini e eu, Osmir de 
Mores Bastos.  
Tínhamos o objetivo de criar uma nova opção 
para o público brasileiro no segmento de 
Cinofilia, antes monopolizada por um único 
movimento que, por ser o pioneiro impunha a  
burocracia e cometia arbitrariedades, 
elitizando o hobby e excluindo muitos dos 
criadores. A SOBRACI popularizou a Cinofilia; 
deu acesso ao pedigree para muitos criadores e 
inovou com o pedigree inicial para os cães de 
raça pura que não tinham e não conseguiam 
registro.  
A SOBRACI acolhe a todos e prima por 
fomentar a Cinofilia brasileira entre todos 
aqueles que buscam e utilizam o sistema 
SOBRACI como seu principal clube de registro 
genealógico.  Obrigado família SOBRACI. 
 
Osmir de Moraes Bastos - Presidente 

http://www.sobraci.com.br/
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JUIZ DESTAQUE

 

Em uma conversa bastante descontraída com 

um dos mais solicitados juízes da SOBRACI, o 

qual atua quase os vinte anos de existência da 

entidade sem sequer ter dito uma vez NÃO ao 

convite para julgar, RUBENS AGRIPINO DE 

ARAUJO, Rubinho como gosta de ser 

chamado, é criador de Spitz Alemão Anão, 

Poddle Anão, e Cocker Spaniel Americano. 

Desenvolveu sua carreira ajudando seu pai, 

renomado criador de Fila Brasileiro, na década 

de 1980 e 1990, e desde 1987 atua como 

handler. Seu talento manual natural levou 

Rubinho a conquistar um dos lugares mais 

altos na sociedade dos Groomers 

(profissionais que trabalham a pelagem dos 

cães e preparam as mesmas para as 

exposições de cinofilia) Os groomers nas horas 

que não estão atuando nas exposições são 

profissionais muito aproveitados em pet-

shops de elite no segmento de tosa 

especializada e cuidados diferenciados com a 

pelagem dos cães. O conhecimento e a 

habilidade com a estética canina fez com que 

uma das marcas brasileiras mais prestigiadas 

de cosméticos caninos chamasse Rubinho 

para ser consultor e promotor da marca, onde 

ainda atua fazendo seminários e workshops 

sobre manutenção e preparo de pelagem das 

mais variadas raças que exigem tosa especial. 

Desde 2000 é juiz de raças e de 2010 em 

diante tornou-se juiz de Grooming em 

torneios promovidos pelas entidades de classe 

de tosadores e groomers.     

SOBRACI NEWS: Rubinho, defina com objetividade 

Cinofilia e o que ela representa.  

Rubinho: Há 35 anos atráseu não poderia imaginar 

que o mercado fosse tão promissor e que se tornaria 

tão robusto nos dias de hoje; lidar com cães é a única 

coisa que me traz paz, e cinofilia, em minha opinião é 

dedicação, paixão e trabalho. O trabalho com a cinofilia 

me abriu portas, me deu profissão e hoje, não sei se 

faria alguma outra coisa senão isso. Há altos e baixos, 

mas há desafio, há amixde, há convivência, sobretudo 

vida. E como é bom viver e viver o que gosta. 

SOBRACI NEWS: Rubinho, a comparação entre a 

SOBRACI e a antiga entidade tradicional da cinofilia, 

existe e é um fato; isso tem esbarrado muito na 

percepção das pessoas pela capacidade dos nossos 

juízes. Você vê alguma diferença entre os juízes da 

SOBRACI comparando-nos aos juízes dessa entidade 

tradicional?  

Rubinho: Sim, vejo diferenças enormes, a começar 

pela SOBRACI promover uma cinofilia limpa, livre de 

direcionamentos ou interesses que não sejam a real 
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promoção do criador/expositor,  estimulando os novos 

criadores, on novos proprietários que muitas vezes 

nem nunca ouviram falar em exposições, apontando os 

defeitos e elogiando as qualidades do cão. Há empatia, 

o julgador se coloca como um criador, com alma de 

criador e o pedestal que muitos árboitros 

tradicionalmente se colocam (me refiro a outra 

entidade), na SOBRACI ele não existe e caso algum dos 

árbitros que julgam na SOBRACI trouxer na bagagem, 

certamente esse pedestal será retirado do árbitro na 

primeira raça em julgamento pela superintendência da 

exposição. O Juiz SOBRACI orienta, faz questão de 

avaliar e se coloca no lugar do expositor. Isso faz 

muita diferença pra quem já está e uma diferença 

maior para quem está chegando. A ausência da 

tratativa política do trabalho que a SOBRACI apresenta 

junto aos juízes do quadro é essencial para que 

possamos exercer uma autonomia muito importante 

no momento tão curto de um julgamento; só o fato de 

podermos expressar enquanto juízes cinófilos nossas 

reais impressões em relação ao cão em julgamento, 

faz da SOBRACI a melhor pista para qualquer juiz de 

cinofilia. Isenção, isonomia, equidade. Termos bonitos, 

em moda e muito pouco prestigiados nesta atual 

conjuntura social.  

SOBRACI NEWS: Rubinho, uma exposição para quem 

nem sabe o que é Cinofilia, pensa que criar é só vender 

filhotes fofos e caso o dono peça, vai a entidade 

solicitar o pedigree, na sua opinião, qual o significado 

da exposição de cinofilia para esse filiado, que também 

é intitulado de criador? 

Rubinho: Há 35 anos eu entrava na Cinofilia meio que 

porque cresci e precisava ajudar meu pai com os 

cachorros; as exposições eram eventos chatos para 

uma criança/adolescente, mas o comprometimento 

com o meu pai, me motivava a buscar dele a 

aprovação, nem que essa viesse somente com um sinal 

de positivo da mão. Então, o comprometimento, é a 

palavra. Todo mundo que faz alguma coisa precisa 

entender que fazer por fazer não levará a lugar 

nenhum, se não houver a busca pela melhoria,  

A SOBRACI, através das suas políticas administrativas, 

com essa presidência atuante, presente, que dá 

acesso ao criador e ao filiado (todo mundo conversa 

com o presidente da entidade nas exposições), Isso 

tem muito valor. O pedigree precisa ser entendido que 

não se trata de um papelzinho que pode ou não existir, 

e sim, que se trata de um documento essencial, que 

gera credibilidade para o criador principalmente. Para 

que a SOBRACI tenha mais credibilidade é reciso 

também que os filiados a ela também façam uso da 

prática pela busca dessa credibilidade, seja 

participando das exposições, seja dos cursos que a 

SOBRACI promove, mas também registrando as 

ninhadas nascidas. 

 SOBRACI NEWS: Rubinho, você acha que a SOBRACI 

tem essa penetração no segmento da cinofilia técnica 

que os dirigentes afirmam, ela vem crescendo no mei 

e será que hoje é mesmo a escolha mais popular entre 

as entidades emitentes de pedigree?  

Rubinho: Sim, A entrega rápida do pedigree, a 

facilidade do entendimento do pedigree, a facilidade 

com que o proprietário interaje com a entidade, a 

resposta que o filiado tem da entidade para qualquer 

necessidade, faz da SOBRACI uma excelente opção 

para requerer um pedigree. A popularidade da 

entidade está crescendo, graças a todo o acolhimento 

que é dado pela matriz e por quase todos os núcleos 

SOBRACI.  

SOBRACI NEWS: Rubinho, muito obrigado, que essa 

entrevista seja mais uma marca RUBINHO de qualidade 

para os leitores e filiados do nosso SOBRACI NEWS. 
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AMERICAN PIT BUL TERRIER 

 

 
 

No dia 14 de junho de 2020, as 18 horas, se 
reuniram virtualmente em um grupo 
denominado Grupo de Aprimoramento da 
Raça American Pit Bull, os senhores Bruno, 
Marcello Alonso, Antonio Tadeu e Wagmar de 
Souza. A intenção da reunião foi dar diretrizes 
a um trabalho de uniformização a respeito dos 
assuntos que contornam a raça American Pit 
Bull Terrier, mas principalmente, dar 
uniformidade a leitura e interpretação do 
Padrão Oficial da Raça. Muito foi falado a 
respeito da história e da utilização da raça 

pelos presentes, entretanto, percebeu-se que 
na atualidade, o problema que mais é visto, 
comentado e pouco tratado é o fato de cada 
entidade dar por si, uma interpretação ao que 
é o American Pit Bull ideal. Na SOBRACI, essa 
realidade não é diferente e por isso a iniciativa 
de se trabalhar por essa uniformização do 
entendimento sobre o Padrão Oficial se 
tornou uma necessidade real para que, nos 
próximos anos, a raça não possua tanta 
divergência de tipo físico, tamanho e 
funcionalidade. Ao senhor Wagmar coube 
uma dissertação da história da raça e essa 
história aproveitada para esse resgate antigo 
para os dias atuais; ao senhor Bruno, coube 
fazer a redação dos regulamentos de criação e 
propor normas que pudessem, após os 
devidos encaminhamentos, serem adotadas 
para que a criação SOBRACI de American Pit 
Bull Terrier fosse levada para essa tal 
uniformização esperada. Ao senhor Junior 
Tadeu, dissertar sobre suas dificuldades como 
criador que enfrenta na prática as diferenças 
entre o padrão de criação defendido pela 
entidade “X” ou entidade “Y”, e a falta de 
entendimento entre essas linguagens o que 
confunde o criador ou o simpatizante da raça; 
e ao senhor Marcello Alonso, um 
entendimento em linguagem coloquial dos 
tópicos APARÊNCIA GERAL e 
CARACTERÍSTICAS, extraídos do Padrão NR03 
de 01/11/2008, publicado no site da 
Confederação Brasileira de Cinofilia, e por ser 
esta a entidade responsável por tentativas 
assertivas que culminaram na conclusão do 
padrão publicado e referido. 
O Padrão acima mencionado foi defendido 
pelo senhor Marcello Alonso, em detrimento 
dos demais e inúmeros padrões disponíveis 
pelo mundo e inclusive pelo país de origem da 
raça que citam mais de dois padrões para a 
mesma raça e com mais de duas abordagens 
distintas e dessincronizadas. 
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PADRÃO COMENTADO 
  Raça: AMERICAN PIT BULL TERRIER 
 

Por Marcello Alonso 
 
 
Este comentário foi extraído do Padrão Oficial da Raça 
American Pit Bull Terrier, que ocupa o Grupo 11 do 
sistema da Confederação Brasileira de Cinofilia,sob o 
número NR03, publicado em 01/11/2008.  

 
HISTÓRIA: uma boa parte das raças 
tem como base da sua história cães 
criados na europa e desenvolvidos no 
Estados Unidos da América, com o Pit 
Bull não é diferente. O que mais 
interessa dessa parte é que criadores 
ingleses buscaram um cão atleta que 
reunia em si as qualidades de um 
grande guerreiro, com resistência, 
coragem indomável, e gentileza com 
os humanos que convivia, para isso, 
usaram cães do tipo Terriers e tipos 
Bulldogues e conseguiram exemplares 
que poderiam ser os antecessores do 
atual American Pit Bull Terrier. As 
habilidades desse novo cão, não foram  

desapercebidas pelos fazendeiros e 
rancheiros que acabaram por utilizar 
na lida para o trabalho de proteção, na 
captura do gado não domesticado, na 
caça e lógico, na companhia da 
família.  
 
TEMPERAMENTO/ COMPORTAMENTO: 

No cão, o comportamento é sempre 
resultado do meio em que vive, e 
quase nunca da genética que esse 
indivíduo carrega; entretanto, o 
TEMPERAMENTO, esse sim é 
genético e definido pela herança de 
pai e mãe. No American Pit Bull o 
padrão publicado e utilizado como 
base para esse comentário, publicado 
em novembro de 2008, não cita nem 
faz menção ao ítem 
TEMPERAMENTO, mas diante da 
história comentada no ítem anterior, se 
espera do American Pit Bull Terrier, 
um cão ágil, de intensa atividade, 
ligado ao dono e de convivência 
prejudicada com animais de outras 
espécies e outros cães. A Wikipedia 
tem na página American Pit Bull 
Terrier publicada, que se trata de um 
cão com predisposição para 
apresentar agressividade contra outros 
cães e animais, possuindo um impulso 
de caça elevado e necessitando de 
socialização e adestramento. Cita 
ainda que a agressividade contra 
humanos é altamente indesejável. 
  
 
APARÊNCIA GERAL: Trata-se de um 
cão de porte médio, e ser médio 
significa não ser exageradamente 
grande e nem tão leve que não 
transmita uma construção sólida de 
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apresentação mediolínea. As 
proporções entre peso e altura devem 
transmitir harmonia. O peso deve estar 
entre 15 e 27 quilogramas, e na minha 
opinião um cão com mais de 25 quilos 
já foge bem do mediano ideal. A 
pelagem curta apresenta uma 
musculatura bem definida e atlética, 
sem deixar de ser poderosa, isso quer 
dizer que um cão da raça deve ter um 
musculatura plástica, seca mas não 
tão exagerada ao ponto de perceber 
músculos exageradamente 
desenvolvidos. O corpo é mais longo 
que alto, e as fêmeas podem ser um 
pouco mais longas sem prejuízo da 
aparência geral. Um corpo de 
aparência retangular é quando a 
medida da cernelha ao chão, não é 
maior que a medida da ponta do peito 
a ponta da bacia pélvica. Esse 
comprimento deve ser pouco maior 
que dez por cento da a medição feita 
na altura da cernelha. A medida do 
peito ao chão é praticamente a metade 
da altura  do cão medida na cernelha 
(ombros do cão) e a mesma medida 
do peito a cernelha. O American Pit 
Bull Terrier pode apresentar todas as 
cores e tipos de marcações, exceto o 
merle e cães com percebível falta de 
pigmentação. A raça deve combinar 
resistência e atletismo com graça e 
agilidade, e não pode aparentar ser 
desajeitada ou excessivamente 
musculada, nem ter ossos finos e 
serem pernaltas (ser penalta é ter 
espaço entre o chão e o peito maior 
que a distância medida entre o peito e 
a cernelha). As pernas curtas também 
é considerada falta, assim como os 
ossos excessivamente largos, cabeça 

grande e desproporcional ao conjunto 
e corpo volumoso que possa interferir 
na habilidade com o trabalho.  
 

 
Foto: versão extremada ideal pela ADBA (American 
Dog Breeders Association, fundada em 1909 nos EUA) 

 
CARACTERÍSTICAS: A força 
perceptível, a autocnfiança e a alegria 
de viver, faz do Pit Bull uma raça que 
gosta de agradar e é muito 
entusiasmada. Excelente companheiro 
é notável o seu amor por crianças. 
Acredito que essa característica 
psicológica deve ser o padrão 
temperamental da raça. É importante 
ressaltar que é comum os cães dessa 
raça apresentarem certo nível de 
agressividade contra outros cães e por 
possuir um físico poderoso a raça 
precisa de proprietários que saibam 
sociabilizar bem seus animais e que 
pratiquem com eles atividades de 
obediência e controle do animal. 
Posse responsável, usando do 
adestramento básico como premissa 
deve ser requisito básico para ter um 
cão dessa raça. A agilidade ainda 
torna o animal exímios escaladores, e 
essas habilidades não faz do American 
Pit Bull Terrier a melhor escolha para 
pessoas que procuram um cão de 



INFORMATIVO SOBRACINEWS 
Ed.01 (1º trimestre 2020)  
  

8 
 

INFORMATIVO OFICIAL 

 

Edição nº 02 - 2º trimestre 2020 

guarda já que são muito amigáveis 
mesmo com desconhecidos. 
 

 
 

 
CABEÇA: É a evidência que 
caracteriza e dá tipicidade ao 
exemplar. Deve ser grande e larga, 
mas não deve ser desproporcional ao 
corpo. Quando olhada de frente, a 
cabeça é uma cunha larga e de perfil 
se observa um paralelismo das linhas 
do crânio e do focinho que é unida por 
um stop (estrutura que une o crânio ao 
focinho e que pode ser comparado ao 
ápice do nariz de um humano que se 
insere entre os dois olhos) bem 
definido e um pouco aprofundado. As 
órbitas oculares são bem definidas 
com expressões ósseas um pouco 
aparentes mas não evidentes. A 
cabeça é bem esculpida (cinzelada) e 

mostra resistência, elegância e 
caráter, porém as cabeças  
excessivamente largas ou pesadas 
são consideradas faltas e podem ser 
punidas em julgamento.  
 
 
 
CRÂNIO: deve ser largo, plano e 
apresentar linhas suavemente curvas, 
é profundo e largo entre as orelhas. 
Visto de cima, o crânio vai afunilando 
para o nariz em direção ao stop. 
Apresenta um sulco no meio do crânio 
que vai diminuindo do stop em direção 
ao osso ocipital (base do crânio). Os 
masseteres (osso das bochechas) são 
bem salientes e cobertos por 
musculaturas salientes, e que não 
apresentam rugas, que aparecem 
somente na testa e quando o cão 
estiver se concentrando.  
 
FOCINHO: O focinho é largo, profundo 
e com um afunilamento suave da base 
no stop até a ponta do nariz, com uma 
separação bem abaixo dos olhos. A 
medida realizada no focinho deve ser 
um terço menor que a medida do 
crânio, obedecendo a proporção de 3 
para crânio e 2 para focinho. A linha 
superior que se forma no focinho é 
reta. A mandíbula é forte muito bem 
desenvolvida, larga e profunda, e 
focinhos pontudos, labios pendentes e 
mandíbula fraca é considerado falta. 
Focinhos curtos demais é considerado 
uma falta grave.  
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DENTES: A dentição do American Pit 
Bull Terrier deve ser completa, o cão 
precisa ter os 42 dentes da fórmula 
dentária, bem nivelados e brancos (é 
uma exigência do padrão a cor do 
dente ser branca, o que pode ser 
punivel caso o cão não apresentar 
dentes visivelmente brancos em uma 
exposição). A mordedura é em tesoura 
(quando a face interna dos incisivos 
superiores tocam a face externa dos 
incisivos inferiores). Cães que 
apresentarem uma mordedura torquês 
será penalizado pois é considerado 
falta. Mordeduras em prognatismo 
mandibular (Inferior), ou maxilar 
(superior), e com falta de dentes, 
serão penalizados (com excessão dos 
dentes que foram removidos por 
veterinários ou perdidos em exercício 
da funçao). As faltas dentárias no 
American Pit Bull Terrier é considerada 
uma falta grave.  
 
TRUFA: Trufa é a parte carnuda do 
nariz, e esta deve ser grande, com 
narinas largas e bem abertas, podendo 
ser de qualquer cor, preferencialmente 
de uma cor só.  
 
OLHOS: Os olhos devem ser de 
tamanho médio , redondos ou 
amendoados (forma de amêndoa), 
inseridos bem afastados e profundos 
no crânio. Todas as cores dos olhos 
são aceitas com excessão do olho azul 
que é considerado falta grave, assim 
como um olho de cada cor e de 
aparência esbugalhada. A terceira 
pálpebra do olho não deve ser 
aparente. 
 

ORELHAS: São implantadas altas e 
podem ou não serem operadas, sem 
preferência (não incluenciando no 
julgamento). Se naturais, são 
preferidas as orelhas semi-eretas ou 
em orelhas em rosa. Orelhas 
pontiagudas, achatadas no crânio ou 
largas não são desejadas.  
 

 
 
PESCOÇO: É um pescoço de pele 
seca, bem ajustada e não forma 
barbela (pregas na garganta), de 
tamano médio, bem musculoso com 
uma ligeira curvatura no ápice (base 
do crânio) e com gradual alargamento 
até se inserir no tronco que apresenta 
ombros bem angulados. Um pescoço 
fino ou aparentemente fraco com 
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barbelas é falta, e pescoços curtos e 
grossos é uma falta grave, pois 
interfere diretamente na atividade 
funcional da raça.  
 
MEMBROS ANTERIORES (patas da 
frente): Os ombros possuem ossos 
longos (escápulas), bem inclinados, 
largos e musculosos. O tamanho do 
úmero (braço) é quase que o mesmo 
tamanho da escápula e juntos formam 
um aparente ângulo reto (90º). As 
pernas dianteiras são fortes e 
musculosas e os cotovelos encostam 
bem no tronco. Vistas de frente, as 
pernas dianteiras se colocam 
moderadamente afastadas e 
perpendiculares ao solo. Os 
metacarpos (munheca) são curtos e 
poderosos, retos e flexíveis. Quando 
vistos de perfil, os metacarpos 
parecem quase na vertical. Ombros 
retos, ombros sobrecarregados, 
cotovelos virados para fora ou para 
dentro, metacarpos cedidos, 
metacarpos virados para fora, pisada 
virada para dentro ou para fora, pernas 
dianteiras arqueadas são 
consideradas faltas e pernas mais 
curtas que a medida da metade da 
altura na cernelha é uma falta grave.  
 
MEMBROS POSTERIORES (patas de 
trás): São membros fortes, 
musculosos e moderadamente 
largos.Com coxas bem desenvolvidas 
e musculatura bem definida. Nas 
laterais da cauda, as coxas são bem 
largas, cheias e profundas e bem 
percebíveis da pélvis ao escroto. Os 
membros posteriores devem 
apresentar boa angulação com jarretes 

bem angulados e perpendiculares ao 
solo. Por trás os jarretes são retos e 
paralelos entre sí. Posteriores 
estreitos, pouco profundos da pelve à 
região inguinal, falta de musculatura, 
articulação de joelho reta ou 
excessivamente angulada, jarretes de 
vaca, jarretes em foice e pernas 
arqueadas constitui falta.  
 
PATAS: Devem ser redondas estarem 
em porporção com o tamanho do cão, 
serem bem arqueadas e ajustadas, 
com almofadas duras, resistentes e 
bem acolchoadas. Ergôs (5ª unha) 
poderão ser removidos. Patas 
espalmadas é considerado falta. 
 
CORPO: O peito é profundo (o esterno 
deve estar na altura dos cotovelos), 
cheio e moderadamente largo, com 
espaço suficiente para acomodar as 
vísceras pulmonares e cardíaca, mas 
não deve ser mais largo do que 
profundo. O antepeito não se estende 
muito além da ponta do ombro, a 
ponta do esterno não é saliente. As 
costelas apresentam bom 
arqueamento e afilando para baixo. O 
dorso deve ser forte e firme. A linha 
superior é larga, musculosa e nivelada, 
formando uma linha levemente 
descendente até a garupa. O lombo 
(parte que se entende quando termina 
a costela e inicia o osso pélvico), é 
curto, musculoso, levemente arqueado 
em direção ao topo da garupa, e mais 
estreito do que a caixa toráxica e com 
um moderado esgalgamento. A garupa 
é ligeiramente incliunada para baixo. 
Conformação corporal que apresente 
excessos de massa corpórea e possa 
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prejudicar o exercício funcional, é falta 
grave. 
 
CAUDA: A cauda é inserida em uma 
extensão natural da linha superior, 
como se continuasse das costas. É 
portada baixa quando o cão está 
relaxado e medindo até a ponta do 
jarrete, que caso ultrapasse, será 
considerado falta. Quando o cão se 
movimenta a cauda é portada em nível 
com a linha superior, e cães excitados 
poderão apresentar a cauda portada 
ereta conhecida por “cauda de 
desafio”, porém nunca portada 
curvada sobre o dorso, chamadas de 
cauda alegre, que constitui falta grave, 
assim como caudas quebradas ou 
apresentando dobras. Caudas 
cortadas contitui falta desqualificante.  
 
PELAGEM: Deve ser lisa, brilhante e 
deitada no corpo; moderadamente 
áspera ao toque. Pelagens crespas, 
onduladas ou ralas são faltas e 
pelagem longa é considerada uma 
falta desqualificante. 
 
COR: Qualquer cor, combinação ou 
distribuição de cores são aceitas, 
exceto o merle, que constitui falta 
desqualificante. 
 
ALTURA/PESO: o peso e a altura são 
menos importantes que a correta 
proporção entre altura e peso. O que 
conta é na verdade a excelente 
harmonia do conjunto e sua 
proporcionalidade, onde cabeça, 
tronco e membros fazem parte de um 
mesmo todo que transmite harmonia. 
Cães acima do peso não devem ser 

penalizados a não ser que estejam 
deproporcionalmente pesados ou 
pernaltas, excessivamente grandes ou 
excessivamente pesados. O peso 
desejado para um macho é de 15 a 27 
quilogramas e para uma fêmea entre 
13 e 22 quilogramas.  
 

 
 
MOVIMENTAÇÃO: Com um 
movimento vivo e uma atitude 
confiante o American Pit Bull Terrier 
passa a impressão que a qualquer 
momento pode ver algo novo e 
excitante. O trote é suave, sem 
esforço, de passadas poderosas e 
bem coordenadas e que mostra um 
bom alcance dos anteriores e uma boa 
propulsão dos posteriores. Durante a 
movimentação o dorso permanece 
nivelado, apresentando apenas uma 
leve flexão que revela elasticidade. De 
qualquer lado as pernas não se viram 
nem para dentro e nem para fora, e da 
mesma maneira as patas não se 
cruzam e nem interferem entre si. 
Conforme a velocidade aumenta, as 
patas tendem a convergir em direção a 
linha central de balanço (linha 
imaginária no chão, análoga a coluna 
vertebral). São consideradas faltas, 
pernas que não se movem no mesmo 
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plano ou que apresentam um 
superalcance; também o ato de cruzar 
as pernas anteriores ou posteriores 
durante o movimento ou que se 
movem muito juntas e se tocam. 
Movimentação bamboleante, passo de 
camelo, passo com flexão excessiva 
da munheca, andar lateral, bem como 
hacney, passo de camelo ou 
movimentação com  aparente 
dificuldade.  
 
 
 
.    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
FALTAS DESQUALIFICANTES: 
Criptorquidismo ou monorquidismo, 
agressividade ou timidez excessiva, 
surdez unilateral ou bilateral, pelo 
longo. Cauda cortada ou ausência de 
cauda. Cor merle ou albinismo 
 
Solicite o padrão comentado completo  em 
encarte no sobracinews@gmail.com, ao custo 
de R$ 30,00 + correios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:sobracinews@gmail.com
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A SOBRACI E O PERÍODO 

DE QUARENTENA 

Por Matheus B. M. Bastos 

Nesse momento de pandemia, onde o mundo 

todo está apreensivo e desconfiado com os 

rumos da humanidade e das cidades em que 

habitam, a SOBRACI entende e percebe que as 

dificuldades que atingem as pessoas de um 

modo geral, são muitas. Muitos passando por 

perdas irreparáveis, muitos deixando de 

ganhar o pão de cada dia, porém muitos 

também com a esperança de um mundo 

melhor, mais acolhedor, menos violento e 

muito mais solidário. A SOBRACI se solidariza 

com o sofrimento do nosso país, afinal são 

mais de 80 mil vidas perdidas nesses pouco 

mais de 4 meses. Que Deus possa confortar os 

corações dessas famílias. Com paciência tudo 

vai passar, e a SOBRACI, ali estará ao lado do 

criador, do proprietário e de todos que 

buscam soluções e orientação quanto a 

cinofilia. Uma instituição é feita pela união de 

várias unidades. Esse conjunto forma a 

entidade, uma família formada pela ação de 

seus membros, unidos em favor de uma 

causa, de um propósito e com um objetivo. 

Ser forte ou não, depende de cada um de nós. 

E nesse tempo de reflexão, pudemos pensar 

em mais formas de estar próximo de nossos 

amigos criadores. Inovamos mais uma vez 

com a EXPOSIÇÂO VIRTUAL, e estamos 

adotando mais estratégias para um próximo 

evento virtual mais aperfeiçoado. Temos 

distribuído informações de qualidade pelas 

redes sociais, nos posts semanais sobre raças 

diversas e cuidados com a saúde do cão, e 

agradecemos a todos que nos acompanham. 

Instituímos um novo acesso no site da 

SOBRACI para divulgação dos criadores, 

dispondo na página CRIADOR, onde nossos 

filiados poderão ter acesso a todos os 

documentos do seu canil, e a ideia é 

disponibilizar diversas outras funcionalidades 

em breve. Também lançamos na internet o 

site da Academia de Cinofilia, para os cursos 

da  ACADEMIA DE CINOFILIA SOBRACI, em um 

ambiente virtual adequado para o ensino a 

distância, movimento das exposições, blog e 

espaços de publicidade. Fizemos ainda muita 

produção de conteúdo em cinofilia distribuído 

pelo canal SOBRACINEWS no Instagram e 

Facebook. Assim, a SOBRACI se coloca, com 

um verdadeiro sentimento de gratidão pela 

participação de todos os nossos filiados. 

Nosso muito obrigado pela participação 

atuante de todos vocês, família SOBRACI! 
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.CRIADOR DESTAQUE  

Natalia, começou como cada um de nós 
basicamente começa; em 2013 comprou um 
cãozinho de  raça para companhia e dali o 
interesse. Logo veio a primeira cria e a 
necessidade de registrar a ninhada. O  
ingresso na carreira de criadora se deu ao 
procurar a SOBRACI para filiação,  registro de 
canil e registro da ninhada.  
Natalia Nunes Felicio da Silva é  uma criadora 
que desenvolve exclusivamente a raça 
Yorkshire Terrier. Titular do canil Kennel Baby 
Pet, em Itanhaém/SP, conta com o apoio do 
esposo Sergio, que é um apaixonado por cães 
de porte grande e proprietário de um jovem 
casal de Fila Brasileiro . A criação de 
aprimoramento surgiu pela necessidade, diz 
Natália. Da raça Shih-Tzu guarda deliciosas 
lembranças, pois foi com eles que tudo 
começou; mas a vida a levou para uma opção 
bastante difícil, do ponto de vista comercial, 
largar a criação de várias raças para dedicar-se 
a apenas uma, o Yorkshire Terrier.  “- Em 2013 

resolvemos adquirir um pet para 
companhia e optamos pela a 
raca Shih tzu pela sua beleza e 
temperamento , com o tempo em 
contato com a raça resolvemos 
nos aprofundar mais a respeito 
da raça , como sua genetica, a 
estrutura, o temperamento. Nos 
encantamos.  A vivência na 
criaçao de cães  de porte grande 
que meu esposo teve há muitos 
anos atrás me estimulou a saber 
mais sobre Cinofilia. “   Segundo 
Natalia, a Cinofilia leva aos 
humanos o contato diário com o 
universo das raças caninas, o 
bem estar que cada uma 

proporciona, e isso transforma o modo de 
pensar e tratar os animais, as pessoas e 
principalmente nós mesmos. O Yorkshire 
Terrier está sendo experiência surpreendente, 
diz Natália. Estudar diariamente, entender 
cada movimento, manifestação corporal, 
psicológica, etc, confirma a opção de teve há 
dois anos escolhendo ficar só com os 
Yorkshire Terrier. “Pude sobretudo estudar, 
dar uma melhor atenção e apronfundar no 
melhoramento rácico, oferecendo cada vez 
mais tipicidade, padrão e exxcelência de 
qualidade aos nossos clientes.  
A SOBRACI se sente muito honrada e 
orgulhosa da criadora Natalia, em perceber 
uma evolução tão grande, desde a primeira 
exposição que participou em Itanhaém há dois 
anos e hoje o  que o canil Kennel Baby Pet 
oferece. Que exemplos como esse possam ser 
copiados em prol da raça querida e da 
Cinofilia.  
 

CANIL KENNEL BABY PET 
Exclusivamente YORKSHIRE TERRIER 

+55 (13) 981913306 
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GOVERNO FEDERAL EMITE PEDIGREE COM A SOBRACI 

 

Já faz mais de cinco anos que instituições ligadas ao Exercito Brasileiro e a Secretaria de 

Administração Penitenciária utiliza os serviços de cartório da SOBRACI. A credibilidade da entidade, 

aliada aos prazos e aos preços praticados contribuíram para que o governo brasileiro optasse por 

registrar os cães nascidos nos canis do Batalhão de Manutenção e Suprimentos do Exército, para o 

DCM – Depósito Central de Munição e Armamento, e para o ICEDA-ESEQEX – sigla utilizada pela 

Escola de Equitação do Exército Brasileiro, todos estes institutos sediados no Rio de Janeiro, a utilizar 

a SOBRACI como instituição registradora e emissora de pedigree para estes cães que são patrimônio 

da República Federativa do Brasil. “A frequência que estas instituições registra com a SOBRACI é 

regular e periódica, eles utilizam os serviços de registro já tem um bom tempo”, diz Osmir de Moraes 

Bastos, presidente nacional da SOBRACI, e completa: “mas não é só o Exército, boa parte das 

penitenciárias ligadas a Secretaria de Administração Penitenciária, isso totaliza mais ou menos 

quarenta instituições, também são regulares com a frequência dos registros”.   

Para SOBRACI enquanto instituição cartorial de cinofilia é um grande prestígio poder atender em 

credibilidade, prazo e preço o governo, mas acima de tudo, muito nos honra poder compartilhar 

essas informações com todos os nossos filiados que encontraram na SOBRACI a sua representante 

em assuntos de Cinofilia. Credibilidade e atenção parte também da entidade, mas é o usuário, o 

filiado SOBRACI que ratifica e aprova as boas práticas da entidade da qual faz parte. 
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Nessa época de pandemia a SOBRACI viu 

nas Exposições Virtuais uma alternativa 

adequada para se manter o distanciamento 

social sem interromper a realização dos 

eventos de Cinofilia. Por ser uma forma 

mais moderna de congregar os criadores e 

os proprietários ao redor do 

entretenimento, e do gosto por avaliações 

técnicas de cinofilia. A SOBRACI 

percebeu que muitas vantagens poderiam 

ser observadas nessa nova maneira de 

trabalhar a Cinofilia para o dono/criador, e 

a principal vantagem se concentrara 

mesmo no uso do tempo. A espera 

presencial do transcorrer do julgamento; o 

tempo de preparo antes de sair e para 

voltar da exposição, o bem estar do cão, 

que não sai do seu recinto rotineiro, o bem 

estar do criador que não passa o estresse da 

preocupação do canil sem a sua presença, 

entre outras possibilidades. A avaliação 

ocorre por imagens transmitidas pelo 

próprio criador, que filma o percurso da 

exposição em sua casa e produz fotos do 

cão em ‘stay’.  Estas imagens completam o 

mecanismo de avaliação do julgador. Essas 

imagens são produzidas no próprio 

ambiente de casa, na garagem, no quintal 

ou na calçada.  Toda essa facilidade tem 

como única intenção promover de forma 

mais prática e barata o hobby da seleção 

rácica e da criação de aprimoramento, 

qualificando criadores e certificando cães 

Campeões de Cinofilia.  

www.sobraci.com.br 

http://www.sobraci.com.br/
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Para muitos uma exposição não é nada, 

é apenas um evento chato onde muito 

se espera por um resultado quase sem 

expressão. Entretanto para quem está no 

meio, esse resultado revela acima de 

tudo qualidade rácica, qualifica o criador 

e seleciona a criação. Em tempos de 

Pandemia e com a escassez de recursos, 

fez com que muitas entidades pela 

América do Sul, principalmente as 

ligadas à WKU, desenvolvessem 

maneiras alternativas para que o criador 

não perdesse as oportunidades de 

qualificar a criação e também realizaram 

as Exposições Virtuais. A SOBRACI em 

Julho fez a primeira. Na sequência a ACA 

(Associação Argentina de Cinofilia) fez 

também. Mas sabemos que um clube na 

Venezuela e no Chile também realizaram 

exposições dessa forma. As coisas estão 

mudando nessa década do terceiro 

milênio e ao que indica a Pandemia 

trouxe inovações que a exemplo do 

trabalho remoto vieram pra ficar. Assim 

será no caso das exposições de cinofilia. 

Aos criadores é bom que participem da 

modalidade virtual de exposições pois 

esse pode ser um formato que veio pra 

ficar. O julgamento é mais criterioso, 

uma vez que há mais tempo para o 

julgador efetuar o procedimento e 

repetir o vídeo por quantas vezes achar 

necessário. Lógico que palpação, 

medições e percepção de texturas de 

pelagem serão impossíveis de serem 

realizadas, pois não há como se tocar a 

imagem, mas cabe ao criador/expositor 

cumprir o previsto nos Regulamento de 

Criação e Regulamento de Exposição. 

Assim como em outros segmentos, a 

transparência e a honestidade serão 

qualidades essenciais .  
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A ACA, da Argentina realizou nesse fim de julho a sua exposição virtual, com um formato 

todo disposto em rede social que facilitou muito tanto a participação dos interessados 

como a visualização pelos participantes que foram direcionados a um grupo fechado. 

Cães de criação brasileira foram finalistas dessa exposição em todas as categorias que 

participaram.  

  

  

 

 

Sábado 01 y Domingo 02 de Agosto de 2020  - 

 En Grupo ExpoACA 
Inscripción Gratuita - Válida por Campeonato Argentino 

Latinoamericano e Internacional 
 

 

FINALES DE EXPOSICION 

ADULTOS - Juez Lic. Juan Carlos Bernal R. 

1°.- (GrChEc) TAMONTEN DAKOTA AT MIDDLE OF THE WORLD 
Ej. N° 016 Akita Americano RKF 5108969 Hembra Nac. 02/09/17 - P. Blakgronix Carlos RKF 4569677 - M. Tamonten Thing Called Love 

RKF 43554702 - Criador Lovoba E.E. Prop. Javier Salvador Barrera 

 

2°.- ANNA DE LA COLINA 
Ej. N° 023 Ovejero Alemán ACA 489 Hembra Nac. 01/11/16 P. Bobi Von Haus Dito - ACA 481 - M. Hoshi Von Haus Dito - ACA 482 - 

Criador De la Colina Prop. Virginia Sanjurjo 

 

3°.- FRITZ PIXOXÓ DACHS SS 
Ej. N° 02 Dachshund PC Standard WKU-BR/LIT-SP/19/778028 Macho Nac. 01/07/19 - P. Baudenhard Arthur Toyy Dachs SS 

**MultTit** RG/SLIT/18/478939 - M. Baudenhard Biscuit Dachs SS **F1**R1** - RG/SLIT/17/478938 - Criador Canil Pixoxó Dachs 

Prop. Leila Marcia Pires Amarante 

http://www.fecam.org.ar/
https://www.facebook.com/groups/287651775706474/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/287651775706474/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/287651775706474/?ref=group_header
http://www.asociacioncanina.org/expoweb2020-01foto016dakota.jpg
http://www.asociacioncanina.org/expoweb2020-01foto016dakota.jpg
http://www.asociacioncanina.org/expoweb2020-01fotoanna.jpg
http://www.asociacioncanina.org/expoweb2020-01fotofritz.jpg
http://www.fecam.org.ar/
https://www.facebook.com/groups/287651775706474/?ref=group_header
http://www.fecam.org.ar/
https://www.facebook.com/groups/287651775706474/?ref=group_header
http://www.fecam.org.ar/
https://www.facebook.com/groups/287651775706474/?ref=group_header
http://www.fecam.org.ar/
https://www.facebook.com/groups/287651775706474/?ref=group_header
http://www.fecam.org.ar/
https://www.facebook.com/groups/287651775706474/?ref=group_header
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JOVENES - Juez Sra. Carla Toledo 

1°.- MORO BULL DE PEREMEBIDA - ARG 
Ej. N° 018 Bulldog Francés ACA 5420 Macho Nac. 30/12/18 - P. Bruno Bull de Velabida - FCA 36286 - M. Sarah Bull de Velabida - FCA 

33388 - Criador Peremesida - Arg. Prop. Maria Cristina Giordano 

2°.- FRITZ PIXOXÓ DACHS SS 
Ej. N° 02 Dachshund PC Standard WKU-BR/LIT-SP/19/778028 Macho Nac. 01/07/19 - P. Baudenhard Arthur Toyy Dachs SS 

**MultTit** RG/SLIT/18/478939 - M. Baudenhard Biscuit Dachs SS **F1**R1** - RG/SLIT/17/478938 - Criador Canil Pixoxó Dachs 

Prop. Leila Marcia Pires Amarante 

3°.- CREUSA TB DE LORDMANSKE 
Ej. N° 09 Terrier Brasileiro RG/SLIT/19/491936 Hembra Nac. 25/03/19 - P. One Sulfox Santa Isabel SOBRACI/RG/SLIT/17/04780 - M. 

Lula Do Br Terra de Vera Cruz CBKC/RG/PRG/13/0529 - Criador Lord Manske Prop. Marcello Alonso Araujo Dos Santos 

JUNIOR - Juez Sr. Lito Moguilner 

1°.- (ChBEc) AKITALEADER DIOR AT MIDDLE OF THE WORLD 
Ej. N° 013 Akita Americano RKF 5674165 Macho Nac. 02/09/19 - P. Bilbo Baggins Divergent RKF 4699140 - M. Pec... Restyl Ing. 

Victoria Winner RKF 3747135 - Criador Akitaleader Prop. Javier Salvador Barrera 

2°.- FRITZ PIXOXÓ DACHS SS 
Ej. N° 02 Dachshund PC Standard WKU-BR/LIT-SP/19/778028 Macho Nac. 01/07/19 - P. Baudenhard Arthur Toyy Dachs SS 

**MultTit** RG/SLIT/18/478939 - M. Baudenhard Biscuit Dachs SS **F1**R1** - RG/SLIT/17/478938 - Criador Canil Pixoxó Dachs 

Prop. Leila Marcia Pires Amarante 

3°.- FIONA DE LA COLINA 
Ej. N° 021 Ovejero Alemán ACA 876 Hembra Nac. 14/03/19 - P. (c) Alfa de La Colina - ACA 483 - M. Meona del Agua Azul - ACA 839 

- Criador De la Colina Prop. Virginia Sanjurjo 

CACHORROS ESPECIALES - Juez Dra. Carolina Candia 

1°.- HOT DOG TB DE LORD MANSKE 
Ej. N° 012 Terrier Brasileiro WKU-BR/LIT-SP/20/869791 Macho Nac 07/03/20 - P. Ressaka Fox Maccoy *JCN* 

CBKC/RG/SPAI/18/2020 - M. Madri Do Jardim Atlantico TS 2020/CBKC/18/01984 - Criador Lord Manske Prop. Marcello Alonso 

Araujo Dos Santos 

 

Em setembro, a ACA e a SOBRACI em parceria, 

desenvolverão a segunda exposição virtual nos 

mesmos moldes dessa que foi realizada. 

ACOMPANHEM PELO FACEBOOK DA ACA 

 

 

http://www.asociacioncanina.org/expoweb2020-01fotomoro.jpg
http://www.asociacioncanina.org/expoweb2020-01fotofritz.jpg
http://www.asociacioncanina.org/expoweb2020-01fotocreusa.jpg
http://www.asociacioncanina.org/expoweb2020-01fotoakitaleader.jpg
http://www.asociacioncanina.org/expoweb2020-01fotofritz.jpg
http://www.asociacioncanina.org/expoweb2020-01fotofiona.jpg
http://www.asociacioncanina.org/expoweb2020-01fotoespecial.jpg
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DIREÇÃO DE NÚCLEOS SOBRACI 
 

A SOBRACI mantém 92 Núcleos de atendimento espalhados pelo Brasil. Essa iniciativa surgiu pela 

necessidade de dispor de um balcão 

de negócios, fossem eles em clínicas, 

petshops ou escritórios, os quais 

atendessem aos usuários e 

aproximasse da população interessada 

os serviços de cinofilia oferecidos pela 

SOBRACI. Com o papel de um Kennel 

Clube local, o Núcleo SOBRACI é 

responsável por expedir toda a 

documentação produzida pelo sistema 

internacional de registro cinológico da 

SOBRACI. Julieta T. de Oliveira 

responde pela Direção de Núcleos da 

SOBRACI já há algum tempo, e afirma 

que o trabalho não é simples, porém o 

empenho de cada um dos 

proprietários de núcleo, do apoio e 

assistência da presidência da SOBRACI, 

até para treinar os donos dos núcleos a interagir com o sistema compartilhado 

internacionalmente, para atender melhor e a tempo curto o usuário, traduz a eficiência na 

intenção de fazer do Núcleo uma unidade SOBRACI que atenda e dê suporte a todo criador, 

proprietário e filiado SOBRACI como se fosse único. Julieta tem na sua formação de vida 

corporativa a Contabilidade e como boa contadora que é pode perceber o quanto as realidades 

podem convergir e o quanto é importante um trabalho técnico bem executado que saiba escutar 

e responder ao cliente em tempo e hora adequados, assertivamente. O conhecimento e o contato 

faz com que Julieta coloque as relações humanas a frente das planilhas e a construção de um 

relacionamento humano mais aproximado com o compartilhamento das experiências. A Direção 

de Núcleos deu certo, funciona e aproxima a SOBRACI dos núcleos, dos usuários e principalmente 

do cinófilo, que é a força motriz de uma entidade que é feita para todos e com todos.  

 


