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Belo Horizonte, 13 de Março de 2016.
4ªCircular Campeonato Brasileiro de Criação
Organização SMCPA
É com grande prazer que divulgamos mais uma circular referente ao Campeonato Brasileiro
de Criação da Raça Pastor Alemão. Abaixo todas as informações a cerca da exposição.
Protocolo de Homologação: BRC/E-17460/16
Data do Evento: 19 e 20 de Março de 2016.
Local: Thermas Internacional de Minas Gerais
Endereço: BR040, km 497 Esmeraldas/MG
Julgamento
Sr. Luiz Delfino Abarnaz julgará 6a, 4a e 2a Fêmeas e 5a , 3a e 1a Machos
Sr. José Graça Aranha julgará 5a, 3a e 1a Fêmeas e 6a, 4a e 2a Machos
Figuração
Claudinei Gomes Leite
Jefferson José Tavares
Matheus de Oliveira Domingues Tran
José Revani da Silva - Neil
Programação
Dia 19/03/2016
10 h – Início julgamento 6a, 5a e 4a categorias
- Prova de proteção após o julgamento da 4a categoria
17 h – Reunião do Conselho de Juízes
18 h – AGO – CBPA
20 h – Jantar de confraternização
Dia 20/03/2016
09 h – Execução do Hino Nacional Brasileiro
09:30 h – Início do julgamento 3a, 2a e 1a categorias

Hospedagem
O clube conta com sistema de hospedagem em hotel e chalés. Os participantes do evento
que desejarem se hospedar no local terão precificação diferenciada e poderão usufruir do
complexo aquático. O Thermas trabalha com sistema de check-in à partir das 08:00 h de
sábado e check-out até às 17:00 h de domingo. Os interessados em se hospedar na 6ª feira,
poderão fazê-lo nos chalés à partir das 16:00 h sem acréscimo nos valores das diárias.
Para isso, deverão formalizar comunicado à SMCPA com antecedência mínima de 72 horas
do evento. O comunicado deverá ser enviado ao e-mail smcpa@ig.com.br.
Valor das diárias:
Quartos 4 pessoas – R$360,00 (Trezentos e sessenta reais)
Quartos 6 pessoas – R$520,00 (Quinhentos e vinte reais)
Chalés 6 pessoas – R$260,00 (Duzentos e sessenta reais)
Valor do café da manhã – R$15,00 (Quinze reais) por pessoa.

Obs1: Os valores das diárias dos quartos do hotel incluem café da manhã. Os valores
das diárias dos chalés não incluem qualquer tipo de refeição. Nos chalés os hóspedes
dispõe de churrasqueira.
Obs2: Os cães poderão ser acondicionados em caixas ou carretas desde que
permaneçam fora das edificações.
Como Chegar
A localização do Thermas, pela BR 040, dista 51 Km do centro de BH (50 min.) e 31 km de
Sete Lagoas (31 min.). Uma cidade agradável de porte médio, com opções de hotéis,
restaurantes e bares no entorno das lagoas. Outro município próximo é Pedro Leopoldo que
fica a 25 km (50 min.) por uma estrada secundária (Estrada Pará Pimentel). A melhor rota de
acesso é pela BR040 que é corredor de acesso para quem vem do Rio de Janeiro, São
Paulo ou da região Centro Oeste, de Brasília.
Acesse o site – http://www.valelazer.com.br/exibe?id=23&item=Localizacao faça uma
simulação e descubra qual a melhor rota para chegar ao local.
Inscrições
As inscrições encontram-se abertas e se encerrarão no próximo dia 15/03/2016.
Dados necessários para efetivação da inscrição:
Nome do cão – data de nascimento – pelagem (normal ou longa) – filiação – número de
registro – número de tatuagem ou microchip - laudo de RX à partir da 2ª categoria(18 a 24
meses) – seleção dos cães da 1ª categoria – nome do criador – nome do proprietário –
estado de origem do proprietário.

Seleção
Haverá seleção ou re-seleção. O juiz homologado para tal é o sr. Dorival de Almeida Furtado
Júnior. Esse procedimento ocorrerá paralelamente ao evento no dia 19/03/2016.
Pagamento
O pagamento das inscrições/seleções deverá ser feito antecipadamente na conta da
SMCPA – Sociedade Mineira Cães Pastores Alemães, banco Itaú, agência 3055, contacorrente 02067-5 CNPJ 16.518.839/0001-56.
As inscrições acompanhadas do comprovante de pagamento deverão ser enviadas para o email smcpa@ig.com.br, com assunto “Inscrições Campeonato Brasileiro 2016”.
Não serão aceitas inscrições suplementares.
Valores
Inscrições – R$60,00 (sessenta reais)
CAC – R$40,00 (quarenta reais)
Seleção – R$60,00 (sessenta reais)
Re-seleção – R$60,00 (sessenta reais)

Atenciosamente,
Diretoria da SMCPA

