
              
 

 

PROTOCOLO HOMOLOGAÇÃO: SCD/3P-21473/22 À 21475/22 

DATA: 05 E 06 DE MARÇO DE 2022 

LOCAL: São Bento do Sul - Pavilhão de Exposições da Promosul - SC 418, número 53 

INÍCIO: 9:00   

 

136ª EXPOSIÇÃO PANAMERICANA:  

Daniel Ceres Rubio (BIS raças brasileiras) 

 

137ª EXPOSIÇÃO PANAMERICANA:  

Fernando Antonio Bretas Viana (Handler Junior) 

 

138ª EXPOSIÇÃO PANAMERICANA: 

Juan Rivera (Uruguai) 

 

JULGAMENTOS 

 
HIPÓTESE 1: Até 160 cães: exposição toda julgada no sábado. 

 

HIPÓTESE 2: de 160 cães até 210, a distribuição será: 

 SÁBADO: Grupos 2, 3, 8, 10 e 11 e algumas raças dos grupos 1, 4, 5 e 9. 

DOMINGO: Raças faltantes dos grupos 1, 3, 5 e 9. A princípio essas: Border Collie, 

Collie, Dachshund Standard Pelo Curto; Dachshund Miniatura Pelo Longo; Akita; Shiba; Spitz 

Alemão Anão; Bichon Frisé; Chihuahua Pelo Longo; Lhasa Apso, Poodle. 

 

HIPÓTESE 3: de 210 a 250 cães, a distribuição dos grupos será definida após as inscrições, 

levando em consideração as raças e número de cães a serem apresentados pelos handlers, 

com o objetivo de evitar a coincidência de entradas em pista. 

 

SUPERINTENDENTE: Pedro Wibbelt 

Médico Veterinário Responsável: Dr. Pedro Claus Behr 

 

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS - LIMITADAS A 250 CÃES 
 

• Somente pelo site do Dogshow: http://www.dogshow.com.br/  

• Abertas a partir da publicação da circular e, encerradas ao atingir o limite de cães ou até dia 

01/03, terça-feira às 20 horas. 

• Não serão aceitas inscrições suplementares. 

• Para cancelar ou mudar dados da inscrição a pessoa que fez a inscrição deverá fazê-lo no 

Dogshow. O clube não está autorizado a modificar dados das inscrições. 

• VALOR: R$ 225,00 – TODAS AS CLASSES E TODAS PISTAS. R$ 100,00 UMA PISTA. 

• Observação: O clube repassará R$ 5,00 de cada inscrição para o tratamento do Sr. Deivid 

que sofreu queimaduras. 

• Acampamento grátis 

• Em caso de dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp (47) 99151-7843 

 

 

http://www.dogshow.com.br/


              
PAGAMENTO ANTECIPADO 

 

• TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:  

Banco Bradesco 237 

agência: 2623 

c/c: 000080-9 

Kennel Clube de Joinville  

CNPJ 73.388.712/0001-01 

 

• PIX: 73.388.712/0001-01 

 

Não aceitaremos depósito efetuado em caixa eletrônico. 

ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO IDENTIFICANDO RAÇA, NOME 

DO CÃO E DO PROPRIETÁRIO PARA O WHATSAPP: (47) 99151-7843 
      

 

 

Conforme novo regulamento de Exposições, ao fazer a inscrição, é obrigatório o envio 

da cópia do pedigree e dos títulos homologados para a inscrição nas classes 

Campeonato e Grande Campeonato.  

 

Conforme novo regulamento de Exposições, será obrigatório para todos os exemplares 

participantes em nossas exposições, a informação da numeração do microchip, através 

do documento de microchipagem (Certificado e/ou código de barras) no ato da inscrição.  

 
Antes de fazer sua inscrição, consulte o novo regulamento de exposições da CBKC, no site 

www.cbkc.org. Entrou em vigor no dia 01/01/2018, revogando todas as disposições em 

contrário. 

1. CÓPIA DO PEDIGREE: De acordo com o novo regulamento de exposições, conforme o art. 

26, É OBRIGATÓRIO O ENVIO DA CÓPIA DO PEDIGREE, NO ATO DA INSCRIÇÃO. 

2. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE: A inscrição deverá ser feita no nome do proprietário 

do cão que consta no pedigree e não do canil. Se no pedigree ainda constar o nome do antigo 

proprietário deverá primeiro efetuar a transferência de propriedade para poder participar da 

exposição. 

3. CÓPIA DE TÍTULO HOMOLOGADO: Conforme art. 81, para as classes campeonato e 

grande campeonato, só serão aceitas as inscrições de cães possuidores de títulos confirmados 

(cópia do título homologado) até o dia do encerramento das inscrições. 

4. CLASSES: Conforme art. 82, informamos que Serão julgadas as seguintes classes: inicial; 

filhote; jovem; intermediária; campeonato; grande campeonato. 

 

 

 

http://www.cbkc.org/


              
 

TÍTULO DE JOVEM CAMPEÃO E CAMPEÃO BRASILEIRO PARA CÃES DO 

EXTERIOR: 

 Cães de propriedade e domiciliados no exterior, poderão fechar o Jovem Campeonato e 

Campeonato Brasileiro com 2 CCJ ou 3 CAC. 

 Requisitos: cópia de comprovante de propriedade do exemplar (Pedigree), certificados 

(CCJ ou CAC) obtidos pelo exemplar, preencher o formulário de requisição, pagar taxa no 

valor de R$ 68,00. Comprovante de implantação do microchip, mais taxa de envio pelo 

correio. 

 

REGRAS IMPORTANTES – PROTOCOLOS PANDEMIA 
 

 O acesso ao pavilhão é restrito a organizadores, proprietário do cão inscrito e handler. 

Estará liberado a partir das 14h00 do dia 04/03, sexta-feira. Ao entrar será aferida a 

temperatura corporal, entregue a pulseira de identificação, o catálogo e os crachás. Todos 

deverão assinar a lista de presença.  

 Se o participante apresentar temperatura igual ou superior a 37,8 ºC ou sintomas gripais, 

será impedido de participar do evento. 

 O handler poderá levar um auxiliar a cada 5 cães que for apresentar. 

 Serão seguidos todos os protocolos sanitários da portaria SES 999/20: uso de máscaras; 

distanciamento; higienização com álcool 70%. 

 As máscaras são de uso pessoal e cada participante deverá providenciar as suas, bem 

como álcool para seu uso. 

 

ATENÇÃO: Apesar de exposições homologadas e o local liberado, lembramos que, 

devido a pandemia, as autoridades locais poderão cancelar o evento a qualquer 

momento. 

 

 

NORMAS:  

● O expositor será responsável pela limpeza de seu acampamento, durante e após o 

evento, bem como em qualquer área do recinto de exposições, interna ou externa. 

● O expositor deverá portar todas as carteiras de vacina antirrábica dos cães sob sua 

responsabilidade. 

● A superintendência reserva-se o direito de alterar a programação de horários quando 

se fizer necessário. 

● Nenhuma propaganda poderá ser veiculada na área do evento, sem a autorização do 

clube promotor.   

● Teremos lanchonete servindo almoço, água, refri e gelo. Não precisam levar comida. 

 

 

HOTÉIS:  

 

1.Serra Alta Hotel – Centro - Rua Paulo Muller, 250 – (47) 3634-1112 

2.Hotel Lefel – Centro - Rua Argolo, 510 – (47) 3012-5050 

3.Hotel Urupês – Centro - Rua Argolo, 153 – (47) 3633-6389 

4.hotel Filadélfia- Bairro Mato Preto - Estrada Fundão 259 – (47) 3635-1055 


