
                                                               

                

Núcleo de Campinas - CBPA 

Filiado a CBPA/CBKC/FCI 

Fundado em 14/03/2014 

Circular n○ 02/2014 

 

Tem a honra de convidar a todos para a 

Sieger Brasil 2014 - CBPA 

Nos DIAS 15, 16 e 17 DE AGOSTO DE 2014 

 

 

 

Local do Evento: (cidade de Indaiatuba – Centro Desportivo do Trabalhador – 

Av. Conceição 1.885 – Cidade Nova II – Indaiatuba – SP (aeroporto de 

Viracopos fica a 10 minutos da cidade)),  

JUIZES:  

6º, 5º e 4º cat   fêmeas    :      Sr. Carlos Martins Vianna Neto; 

6º ,5º e 4º  cat  machos  :      Sr. José  Raul Pinto Saldanha; 

3º ,2º e 1º  cat  fêmeas           Sr. Luiz DelfinoAlbarnaz; 

3º ,2º  e 1º cat machos           Sr. José  Graça  Aranha; 

Progênie :                               Sr. Luiz  Felippetto; 

Canil::                                     Srs. Luiz Delfino Albarnaz e  

                                                      José Graça Aranha; 

Provas  de  Proteção :            Srs. José Graça Aranha e  

                                                         Luiz Delfino Albarnaz. 

Taxa de inscrição: R$ 45,00 por cão, do quarto cão em diante R$ 40,00. 

 

 



 

 

Informamos que nossa exposição contará com um trabalho de ajuda ao 

próximo, ou seja, estaremos arrecadando um quilo de alimento não perecível 

de todos os participantes e visitantes que será doado para uma entidade 

com representante no local da exposição que cuida de idosos e para cada 

quilo de alimento arrecadado nosso patrocinador PremierPet doara a mesma 

quantidade em ração para outra instituição que cuida de animais de rua. Por 

tanto contamos com a colaboração de todos para que tragam um quilo de 

alimentos não perecível (não será aceito doações em espécie). 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO: 

 

-DIA 15/08/2014 (sexta): Às 19:00 hs – Palestra sobre o tema (a definir) que 

será ministrada pelo Sr. (a definir). 

Será realizada no Hotel (a definir). 

 

                  Às 20:30 – Jantar de confraternização- local Hotel (a definir). 

 

-DIA 16/08/2014 (sábado):  Às  08:30 hs  - Abertura do evento e inicio do 

julgamento com a 6○ categoria fêmea. 

 

Após o julgamento da 5○ categoria machos, haverá uma apresentação de 

cães com condutores mirins. 

 

Após o julgamento da 4○ categoria machos, haverá a prova de proteção para 

cães selecionados (machos e fêmeas). Demonstração de adestramento pelo 

canil da PM, e logo depois julgamento de grupo progênie. 

 

-DIA 17/08/2014 (domingo):  Às  08:30 hs  - Abertura oficial do evento com a 

presença da banda da PM do estado de São Paulo com o canto do Hino 

Nacional e hasteamento do Pavilhão Nacional, palavras do Presidente do 

CBPA e logo em seguida inicio do julgamento com a 3○ categoria fêmea. 

 

Após o julgamento da 2○ categoria machos, haverá julgamento de melhor 

canil. 

 

Serão feitas homenagens a amigos que muito contribuíram para a criação do 

Pastor Alemão Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 



Hospedagem 

 

Hotéis que aceitam cães: 

 

Hotel Quatro Estações – Estrada Velha Campinas / Indaiatuba s n. – Bairro 

Tombadouro – CEP 13347-530. 

Telefone 055 19 3834-8600 ou 0800 77 11 444 

e-mail – hotelfazenda4estacoes.com.br 

Dizer que é do evento Sieger Brasil 2014 – CBPA - Pastor Alemão 

 

  

 

 

 

 

 

Três estrelas - Vagas limitadas 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hotel Casa Blanca – Rua Diamante, 201 – Dist. Industrial – saída 50 da Rod. 

Santos Dumont – Telefones (19) 3935.5822 | 19 3935.7311 | Vivo: 19 

99403.3629 

http://casablancasuites.com.br 

 

- simples 

- duplo 

– triplo 

STANDARD - Quarto com ventilador, mesa de trabalho, televisor, camas box, 

criado mudo, telefone com discagem direta.  

 

- simples 

- duplo 

- triplo 

SUPERIOR – Quarto com ar condicionado, mesa de trabalho, televisor, camas 

box, criado mudo, telefone - com discagem direta.  

 

- simples 

- duplo 

- triplo 

PREMIUM - Quarto com ar condicionado, frigobar, mesa de trabalho, 

televisor, camas box, criado mudo, telefone com discagem direta.  

 

Três estrelas 

 

Dizer que é do evento Sieger Brasil 2014 – CBPA – Pastor Alemão. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Single R$ 236.00 

Duplo R$ 343.00 

Triplo R$ 454.00 

http://casablancasuites.com.br/


 

 

Hotéis que não aceitam cães: 

 

Casa Blanca – Rua Diamante, 201 – Dist. Industrial – saída 50 da Rod. Santos 

Dumont – Telefones (19) 3935.5822 | 19 3935.7311 | Vivo: 19 99403.3629 

http://casablancasuites.com.br 

 

- simples 

- duplo 

– triplo 

STANDARD - Quarto com ventilador, mesa de trabalho, televisor, camas box, 

criado mudo, telefone com discagem direta.  

 

- simples 

- duplo 

- triplo 

SUPERIOR – Quarto com ar condicionado, mesa de trabalho, televisor, camas 

box, criado mudo, telefone - com discagem direta.  

 

- simples 

- duplo 

- triplo 

PREMIUM - Quarto com ar condicionado, frigobar, mesa de trabalho, 

televisor, camas box, criado mudo, telefone com discagem direta.  

 

Três estrelas 

 

Dizer que é do evento Sieger Brasil 2014 – CBPA – Pastor Alemão. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ybiá Hotel – Rua Alameda, 76 – Chacarás do Trevo – Itaicí – telefone 055 19 

3885.8000 e-mail – ybiahotel.com.br 

Dizer que é do evento Siger Brasil 2014 – CBPA – Pastor Alemão 

Quatro estrelas 

Apto duplo – R$398,00 – Vagas limitadas 

Dizer que é do evento Sieger Brasil 2014 – CBPA – Pastor Alemão. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hotel Vitória – Av. Presidente Vargas, 3.041 – Vl Vitoria II – Indaiatuba  

telefone – 055 19 3801-8011 ou 3801-8007 – CEP 13339-120 

WWW.vitoriahoteis.com.br 

 

Apto superior – simples R$290,00 – duplo R$326,00 

Apto King – simples R$300,00 – duplo R$340,00 

Apto – Master – simples R$388,00 – duplo R$440,00 

Quatro estrelas 

http://casablancasuites.com.br/
http://www.vitoriahoteis.com.br/


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hotel – Alji – Av. Visconde de Indaiatuba, 1.510 – JD Sevilha – Indaiatuba 

Telefone 055 19 3875-7970 ou 3875-7236 – CEP 13338-010 

e-mail contato@aljihotel.com.br 

WWW.aljihotel.com.br 

 

Simples – R$169,00 

Duplo – R$189,00 

Duas estrelas 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

As inscrições poderão ser enviadas, até o dia 10/08/2014, para o seguinte 

email: siegerbrasil2014cbpa@hotmail.com  

ou telefone:  055 (12) 3912-8614 – Sra. Angela 

solicitamos sempre que cobrem a confirmação das inscrições. 

 Não haverá inscrição suplementar; 

 

O regulamento será postado posteriormente em nova circular. 

 

A organização  

            Núcleo de Campinas – CBPA e amigos. 

canilandorinhas@hotmail.com 

Rua Janaquari, 422 – CEP: 13052-227 – Fone: 055 19 9 9808-0006. 

 

mailto:contato@aljihotel.com.br
http://www.aljihotel.com.br/
mailto:siegerbrasil2014cbpa@hotmail.com

