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Senhoras e senhores,
É com muito pesar que venho comunicar o cancelamento da vinda do Sr Toine Jonkers para
julgar o nosso Campeonato Brasileiro de Adestramento 2018.
Todos tem acompanhado os últimos acontecimentos em nosso país, referentes a paralização dos
caminhoneiros. O Sr Jonkers ficou muito preocupado com os prováveis desdobramentos da crise
e, apesar de nossa insistência e pleno esclarecimento ao mesmo sobre os fatos, informando
inclusive de que não se tratava de um movimento violento e, de que já estava em fase de
normalização, tomou a decisão de não arriscar, o que nós respeitamos.
Devido a isso fomos obrigados a convidar um juiz brasileiro para substituí-lo, o nome sugerido e
aclamado entre o Conselho de Juízes de Adestramento do CBPA (CJA) foi o Sr Eder de Sílvio, o
único brasileiro que é Juiz Internacional WUSV, que prontamente aceitou o convite, muito nos
honrando e tranquilizando.
Como consequência, além da convocação extraordinária de um juiz substituto, somos obrigados
a cancelar a palestra sobre o Regulamento IPO FCI 2019, que seria ministrada pelo Sr Jonkers,
no dia 07 de junho. Entraremos em contato com os inscritos para a devolução dos valores pagos.
O restante da programação está mantido e, inclusive a vinda dos dois figurantes holandeses, Sr
Nicky Kuipers e Sr Bernard Lefferink, está confirmada, assim como o Workshop Internacional de
Figuração de Campeonatos.
Peço, portanto, a compreensão de todos, agradecendo a todo o suporte que o CJA nos tem
dado, na pessoa de seu Presidente, o Sr Sílvio Guimarães, assim como a Sra Cristine Dias,
Presidente da Comissão de Cães de Utilidade e Competição da CBKC.
Encorajo a todos a virem a maior festa do adestramento brasileiro que, não obstante a crise,
apresenta 14 conjuntos inscritos na categoria IPO3 e 4 conjuntos inscritos na categoria IPO1.
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