ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES HERD-BOOK COLLARES
EXPOINTER 2022
45ª EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE ANIMAIS
CIRCULAR

Senhor Expositor,
A 45ª EXPOINTER realizar-se-á de 27 de agosto a 04 de setembro de 2022, no
Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio/RS, tendo como data base o dia 1º de
setembro. A seguir, as deliberações da Comissão Permanente de Exposições e Feiras:
INSCRIÇÕES - INÍCIO E ENCERRAMENTO: Já estão abertas as inscrições para equinos
das raças, cujos registros estão ao nosso encargo. Os criadores poderão realizar as
inscrições dos animais via formulário, em anexo a esta circular, o qual deverá ser enviado
ao e-mail gabriela@herdbook.org.br até o dia 28 de julho. O expositor deverá observar que
as inscrições só serão concluídas se os animais estiverem com o registro genealógico
liberado. Após o encerramento das inscrições e aprovação da Secretaria da Agricultura, os
boletins de inscrição serão enviados para o e-mail fornecido pelo expositor, no próprio ato
da inscrição. Para a entrada no Parque, será exigido o registro provisório ou o definitivo.
Para animais estrangeiros o prazo será o mesmo, observando-se o limite de cotas por raça,
que é de 10 (dez) machos, com número de inscrições livre para fêmeas. Cada criador
brasileiro poderá inscrever até (04) quatro animais importados de cada raça.
PENDÊNCIAS: Os animais com problemas de registro genealógico não solucionados até o
encerramento das inscrições, ficarão impedidos de concorrer, portanto, não deixe para
inscrevê-los nos últimos dias.
TAXAS DE INSCRIÇÃO: As raças equinas serão isentas da taxa de inscrição.
CRIADORES EM DÉBITO COM A ANC: Os pedidos de inscrição dos criadores em débito
com a ANC, somente serão confirmados após acerto com a entidade.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ENTRADA NO PARQUE: Serão exigidas uma
via impressa do Certificado de Registro Provisório ou Definitivo, dentro do prazo de validade
e uma via do boletim de inscrição.
EXAMES e EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS: contatar a Secretaria da Agricultura.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Entrada dos animais no parque: a partir de 22/08 das 08:00 às 22:00 horas.
EM TEMPO: Animais com idade para confirmação de registro, deverão ser confirmados pelo
Inspetor Técnico antes do embarque dos animais para a exposição.
Ao receber esta circular, confira se já está de posse dos registros dos animais que pretende
inscrever. Em caso contrário, verifique a razão. Se necessário, contate a ANC através do
telefone (53) 3222-4576.
Pelotas, 11 de julho de 2022.

