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Ref:

ExpoBoer 2008 – Uberaba

30 de junho a 06 de julho de 2008- Parque Fernando Costa- Uberaba, MG

Prezados Criadores,
A APCBOER tem a satisfação de convidá-los para a ExpoBoer 2008, o
primeiro grande evento da raça Boer no Triângulo Mineiro. Está prevista a
participação de expositores de todas as regiões brasileiras, já que Uberaba
tem se mostrado uma excelente praça para a comercialização de caprinos e
ovinos. Você não pode perder essa oportunidade de fazer bons negócios.
O evento ocorrerá juntamente com a 8ª edição da tradicional Expovinos, e
será organizado pela empresa Neo-Ovinos, tendo a APCBOER na
coordenação da área de caprinos Boer. As regras e orientações para
participação dos criadores no evento são as seguintes.
1. Endereço: Os animais serão encaminhados ao Recinto de Exposições
Parque Fernando Costa, Praça Vicentino Rodrigues da Cunha, 110 –
bairro São Benedito – Cep – 38022 - 330 Uberaba - MG.
2. Regulamento de julgamento: Para a raça Boer será utilizado o
regulamento da África do Sul, baseado na dentição para animais maiores
de 1 ano e em faixas de peso para animais menores. A pontuação obtida
por cada expositor ou criador será computada no ranking da APCBOER.
Para maiores informações sobre o regulamento, o criador deverá entrar
em contato com secretaria.apcboer@cabrito.com.br.
3. Inscrições: As inscrições dos animais da raça Boer e as respectivas
reservas de baias deverão ser feitas na APCBOER até 16/06, aos
cuidados
de
Paulo
Noznica,
pelo
e-mail
secretaria.apcboer@cabrito.com.br (planilha de inscrição) ou fone / fax
(11) 3812-2831 (demais documentos).
3.1. Valor da inscrição: . R$ 230,00 por baia de 2 m x 2,5 m, com
capacidade para no máximo 4 animais.
3.2. Pagamento
e
Comprovante:
Deverá
ser
feito
IMPRETERIVELMENTE
até 16/06 na conta da APCBOER: Itaú Ag.
0265 – C/C 25500 - 0. Enviar comprovante identificado pelo fax (11)
3812-2831.
3.3. Documentação para inscrição. Planilha Excel completamente
preenchida, enviada preferencialmente por e-mail para
secretaria.apcboer@cabrito.com.br; fotocópias dos registros dos
animais (RGD ou RGN) e comprovante de pagamento das baias
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serão enviados para o fax (11) 3812-2831. Os documentos dos
animais deverão estar em nome do expositor, ou este deverá
apresentar documento de transferência assinado pelo exproprietário.
3.4. Conjuntos. Os conjuntos também deverão ser inscritos no prazo
indicado, não sendo permitido alterar ou substituir animais
posteriormente.

4. Rações e utensílios: Os expositores deverão levar utensílios como
baldes, cochos, cabrestos e guias (suficientes para conduzir todos os
animais) etc., bem como alimentação para os animais. A empresa
organizadora do evento fornecerá cama e volumoso para os animais.
5. Recepção e Inspeção sanitária: No desembarque e ingresso dos
animais, haverá inspeção sanitária, sendo vetados os animais que
apresentem sintomas clínicos de doenças infecto-contagiosas como
ectima contagioso, cerato-conjuntivite, podridão de cascos, linfadenite
caseosa ou mastite, que deverão retornar ao criatório de origem.
6. Julgamento de admissão: Após a inspeção sanitária, com os
animais devidamente alojados em suas baias, será realizado o
julgamento para admissão de pista e, no caso da raça Boer, serão
realizadas pesagens.
6.1. Nessa oportunidade deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
•

Nota fiscal de remessa.

•

Atestado de sanidade dos animais na propriedade, emitido pelo
médico veterinário responsável, em data não anterior a 30 dias do
inicio do evento.

•

Exame negativo de epididinite para macho com mais de 6 meses de
idade.

•

É importante que todos os animais possuam cabrestos para agilizar a
inspeção.

6.2. Exame andrológico: Machos acima de 12 meses devem
apresentar exame andrológico de acordo com Portaria Ministerial 26,
de 5 de setembro de 1996.
Diagnóstico de gestação: Fêmeas a partir de 18 meses devem ter
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parição comprovada por Comunicação de Nascimento ou gestação
confirmada por ultra-sonografia.
7. Credenciamento de Veículos: Cada expositor terá direito a apenas
uma credencial para carro. Haverá estacionamento para caminhões e
carretas.

PROGRAMAÇÃO
Data

Hora

Atividade

30 de junho

8 h – 19 h

Entrada dos animais e inspeção sanitária

01 e 02 de julho

8 h – 19 h

Pesagem e admissão dos animais

4 de julho (sexta)

9 h – 20 h

Julgamento das Categorias

5 de julho (sábado)

10:30 – 14 h

5 de julho (sábado)

15 h – 18 h

6 de julho
(domingo)

A partir das 13
h

3º Leilão Top Expovinos – Transm.
Terraviva
Julgamento dos Campeonatos
Saída dos animais

* O programa está sujeito a alterações a critério da organizadora, que comunicará aos
interessados em tempo habil.

Para inscrições e esclarecimentos, entrar em contato com:
Coordenador: Paulo Noznica: cel. (11) 9165-7371 / com. (11) 3813-5366
Paula Menezes: (11) 3812-2831 / secretaria.apcboer@cabrito.com.br

APCBoer
Comissão Organizadora

