EXPOINTER 2018
- TAXAS E DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO DE ANIMAIS
GALPÃO

RÚSTICOS

DATA LIMITE
INSCRIÇÃO

23 de julho

03 de agosto

TAXA DE INSCRIÇÃO

R$ 200,00 – Braford
R$ 200,00 – Hereford

R$ 200,00 por trio
Incluindo animal
reserva (máx.1 por trio)

DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA

-Ficha de Inscrição
-Cópia do registro
-CDP

-Ficha de Inscrição
-Cópia do registro

(ver observação 2)

OBSERVAÇÕES
1 - É de responsabilidade do criador informar os dados de CDP, obtidos junto a ANC
“Herd-Book Collares”, até a data limite para o fechamento das inscrições. Não serão
homologadas as inscrições sem CDP.
2 – Animais Hereford PO deverão apresentar a ficha de revisão técnica da ABHB ou a
Marca de Seleção “P”, marcada a fogo na paleta esquerda do animal, conforme a norma de
seleção de animais da ABHB, homologado pela ANC.
3 - Os atestados sanitários, critérios para admissão dos animais no parque e de julgamento
de classificação serão divulgados no Regulamento da Expointer para as Raças Hereford e Braford.
4 – A ABHB divulgará em, até, 15 dias as regras para inscrição de animais para venda,
bem como, as regras para participação do 1º Balcão de Negócios HB.
5 - Após a contabilização do número de rústicos inscritos a ABHB poderá efetuar cortes nas
inscrições de forma a adequá-las a capacidade de bretes do parque de exposições, sendo o valor da
inscrição dos animais cortados restituído ao expositor.
6- Somente serão aceitas inscrições de animais cujo pagamento das taxas de inscrição
tenha sido devidamente comprovado junto a ABHB.
7 - O valor das inscrições, a serem realizadas na ABHB, deverá ser depositado na conta da
ABHB:
Banco do Brasil - Ag. 0034-5 e C/C 2068-0
CNPJ: 87.461.851/0001-10
ou enviado através de cheque nominal a ABHB sito a :
Av. General Osório, 1094 Cep 96400 100 Bagé –RS
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