Gestão 2018/2019

Circular referente à EXPOINTER 2018

Esteio, 30 de junho de 2018;
Prezados criadores,
Estamos encaminhando nesta, as informações referentes a participação das raças
zebuínas na 41ª Exposição Internacional de Animais, Máquinas e Produtos
Agropecuários – Expointer 2018, marcada para ser realizada entre 25 de agosto a 02
de setembro em Esteio, no Rio Grande do Sul.

Regulamento
O regulamento para a participação de zebuínos na Expointer contém todas as
exigências, informações para inscrições, tabelas de peso mínimo, tabelas de categorias
e regulamentação sanitária. Sugerimos a todos, a leitura do regulamento antes de
proceder às inscrições. O mesmo está disponível em www.acgz.com.br > menu área
técnica > regulamentos.

Inscrições
As inscrições ocorrerão exclusivamente pelo site: www.acgz.com.br no menu eventos,
sub-menu inscrições. Antes de inserir os dados, selecione o nome da exposição.

Prazo final: 20 de julho, SEXTA-FEIRA até a meia noite.

Data base para cálculo de idade dos animais: 1º de setembro de 2018. Há categorias
para animais com idade inferior a 8 meses (campeonato baby) além dos campeonatos
gran sênior, touro padrão e matriz modelo (consultar regulamento).

Valor: R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) por animal.
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Depósito: Deve ser feito na conta: Banco do Brasil, agência : 0764-1 Conta: 37929-8,
agência de Esteio RS – ACGZ.

Comprovantes: O comprovante deverá ser enviado também no máximo até o dia 20
de julho (sexta-feira), devendo ser anexado junto às inscrições na página do site.
Inscrições sem o comprovante de depósito não poderão ser aceitas.

Inscrição de animais reserva: Ao inscrever até 5 (cinco) animais, o expositor poderá
inscrever 1 (um) animal reserva; Ao inscrever entre 6 (seis) e 10 (dez) animais, o direito
é de 2 (dois) animais reservas; A partir de 10 (dez) animais, o expositor poderá
inscrever 3 (três) animais reservas. Quanto ao pagamento das inscrições, o expositor
pagará mediante a inscrição apenas o valor correspondente ao número de animais
efetivos. No entanto, ATENÇÃO! A inscrição reserva, não significa brinde. É apenas
uma possibilidade de substituição. No parque, a equipe ACGZ irá contabilizar o número
de animais desembarcados por expositor, e caso este número seja superior ao número
de animais efetivos inscritos (e pagos), isto é, caso o número de animais
desembarcados seja os efetivos (pagos) mais os reservas, a ACGZ irá cobrar na
exposição as inscrições dos referidos exemplares reserva que tenham desembarcados
e que não tenham sido utilizados para substituição.

Bonificação: Para cada 10 animais efetivos pagos inscritos, o expositor ganhará o
direito de inscrever e levar mais um animal (11º animal) sem custo adicional,
independente do sistema de inscrição reserva .

Alojamento de tratadores: Na Expointer não é permitido que os tratadores durmam
junto aos animais. Para isso, há a disponibilidade de alojamento, cuja inscrição é
gratuita.No preenchimento da inscrição no site, constam os espaços para
preenchimento dos dados do tratador a ser inscrito para ocupar a vaga destinada ao
alojamento dos tratadores. Não serão aceitas inscrições de tratadores posteriormente
e será considerado que o expositor não terá necessidade de alojamento para o seu
funcionário. No entanto, se o tratador não ocupar a vaga reservada, o expositor deverá
pagar uma multa em valor ainda ser determinado pela organização do evento, a ser
pago via boleto gerado pela Secretaria de Agricultura. Caso o expositor inscreva
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tratador junto às inscrições dos animais no site e não for precisar de alojamento, o
mesmo deverá encaminhar e-mail para a associação informando que não precisará de
alojamento para o seu tratador inscrito. As inscrições de camping e estacionamento de
caminhões serão em breve.

Regulamento: Exigências básicas (ABCZ)
Para os machos: Atestado de exame andrológico a partir de 20 meses de idade. Estes
deverão

ser

apresentados

na

entrada

e

na

pesagem

dos

animais.

Para machos e fêmeas: Registro definitivo para exemplares a partir de 18 meses;
Para fêmeas: Obrigatoriedade de prenhês a partir de 27 meses para todas as raças
exceto Gir Dupla Aptidão e Indubrasil (31 meses). Os atestados de prenhês devem ser
apresentados no dia da pesagem dos animais.

Programação básica
Entrada dos animais: A partir do dia 20 de agosto até o dia 24 de agosto - Das 6h às
23h59min. Raça Gir Leiteiro até 23 de agosto, (quinta-feira), 23h59min.
Admissão e pesagem das raças de corte: 26 de agosto, Domingo, 9h.

Julgamentos
Raça Gir Leiteiro: 25 de agosto, sábado, 15h: Machos. 26 de agosto, domingo, 9h:
Fêmeas jovens - 14h: Progênies, fêmeas em lactação e grandes campeonatos;
Raça Brahman: 27 de agosto, segunda-feira, 09h.
Raças Nelore e Nelore Mocho: 27 de agosto, segunda-feira, 14h;
Raça Indubrasil: 28 de agosto, terça-feira, 09h;
Raça Tabapuã: 28 de agosto, terça-feira, 14h;
Raças Gir Dupla Aptidão e Sindi: 29 de agosto, quarta-feira, 09h.
Raça Guzerá: 29 de agosto, quarta-feira, 14h.
Coquetel de entrega de prêmios: 28 de agosto, quarta-feira, 20h.

Jurada: Lucyana Malossi Queiroz, oficial ABCZ.

Observações importantes
Presença dos animais no julgamento: Há um termo de compromisso com
preenchimento, assinatura e envio necessário, logo após as inscrições. O documento
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se refere à necessidade do expositor se comprometer que todos os animais trazidos ao
evento, sendo aprovados pelas regulamentações na admissão, obrigatoriamente
deverão ir para a pista de julgamento, exceto aqueles que apresentarem algum
problema justificável no dia da avaliação em pista. O não cumprimento desta condição
confere ao expositor, uma multa de duas vezes o valor da inscrição por animal não
levado em pista sem uma justificativa entregue por escrito antes do julgamento (de
preferência no dia da pesagem). Válido também para a presença dos animais na
pesagem.

Atestados sanitários: Deverão ter validade para todo o período da feira.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e nos colocamos
inteiramente a disposição para quaisquer esclarecimentos. Contamos com o apoio dos
senhores zebuzeiros para que juntos, possamos superar nossas metas e promover uma
grande exposição de qualidade de animais zebuínos na maior exposição agropecuária
da América latina!

A regulamentação sanitária completa será enviada em breve.

Atenciosamente,

Fábio Edson Monteiro Bittencourt
Presidente

Nathã Carvalho
Mestre em Zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Gerente Executivo da Associação dos Criadores Gaúchos de Zebu (ACGZ)
zebu@acgz.com.br
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