
CHANCELA LEILÕES – PROVAS – EVENTOS ABCBS 

 

 

MODALIDADE DE EVENTOS 

 

1- EVENTOS COMERCIAIS (LEILÕES- SHOPPINGS) 

 

2- PROVAS DE AVALIAÇÃO E DIAS DE CAMPO 

 

3- EVENTOS OFICIAIS PÚBLICOS (FEIRAS – EXPOSIÇÕES) 

 

 

1- EVENTOS COMERCIAIS – LEILÕES - SHOPPINGS 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

• Todos os participantes devem ser Associados ou Cadastrados na ABCB Senepol e estar em dia 

com todas as obrigações financeiras e sociais para com a associação; 

• Enviar por e-mail a solicitação de chancela diretamente ao Diretor de Eventos em até 45 dias 

antes do evento. Se acatado, o pedido será encaminhado ao Departamento de Marketing e à 

Superintendência Técnica para o agendamento das providências necessárias de cada setor; 

• Todos os animais deverão ter vistoria prévia, estar de acordo com as normas do SRG aplicadas às 

idades de RGN – RGD, com aprovação do Técnico da ABCBS (sem ônus); 

• Sêmen e Embriões deverão cumprir normas legais de originação e comercialização determinadas 

pelo MAPA; 

• Todos os animais ou produtos deverão exibir documentos que comprovem o cumprimento de 

obrigações sanitárias dos órgãos de defesa animal; 

• Nos Leilões de Touros, é imprescindível o exame de Teste Andrológico reprodutivo “APTO”, e, 

para as Fêmeas em idade reprodutiva acima de 14 meses que não estiverem paridas ou com 

atestado de prenhez confirmada, apresentar laudo veterinário assinado, atestando normalidade 

dos órgãos reprodutivos com viabilidade reprodutiva; 

• É obrigatório o uso do selo de Chancela próprio da ABCB Senepol em todos os materiais de 

divulgação. 

 

CUSTOS FINANCEIROS DOS PROMOTORES 

 

•  0,2% sobre o total do faturamento do evento, com 30 dias de prazo da data de encerramento do 

Leilão; 

• Produção de todos os materiais publicitários para Divulgação e Marketing, inclusive a arte do 

banner para o site da ABCB Senepol por conta do promotor do evento. 

 

BENEFÍCIOS  



 

• Divulgação por até 30 dias de um banner no site da ABCB Senepol; 

• Divulgação do evento na forma de notícia para o site, produzida pelo Departamento de 

Comunicação da ABCB Senepol, informando o(os) promotor(es) do leilão, os tipos de animais,as 

condições comerciais do evento etc., EXCETO A DIVULGAÇÃO DE PREÇOS DE ANIMAIS OU 

OUTROS; 

• Disponibilidade do uso do mailing da ABCB Senepol para disparar e-mail Marketing divulgando o 

material do evento; 

• Direito de uso das ferramentas virtuais de divulgação da ABCB Senepol, fornecendo ao 

Departamento de Comunicação e Marketing os materiais em formato adequado para postagens 

em cada uma das ferramentas virtuais; 

• Disponibilidade de um Técnico da ABCBS (sem ônus) para ministrar palestra técnica sobre a 

vistoria e os apelos que os animais possuem; 

• Divulgação dos resultados no fim do leilão, na forma de notícia no site da ABCB Senepol. 

 

2-PROVAS DE AVALIAÇÃO E DIAS DE CAMPO 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

• Enviar por e-mail a solicitação de chancela diretamente ao Diretor de Eventos em até 45 dias 

antes do evento. Se acatado, o pedido será encaminhado ao Departamento de Marketing, à 

Superintendência Técnica e ao PMGS para o agendamento das providências necessárias de cada 

setor; 

• No caso de avaliação de provas INTRARREBANHO INDIVIDUAL OU COLETIVA, obedecer às 

normas próprias já determinadas pelo CDT quanto aos critérios de realização, preenchendo o 

formulário de chancelas ao PMGS; 

• Independentemente do tipo de prova, todos os participantes deverão ser Associadosà ABCBS, 

Filiados ao PMGS e estar em dia com todas as obrigações financeiras e sociaisda associação; 

• Todos os animais deverão ter vistoria prévia, estar de acordo com as normas do SRG aplicadas às 

idades de RGN – RGD, com aprovação do Técnico da ABCBS (sem ônus); 

• O Técnico responsável pelo acompanhamento da prova deverá coletar amostras de pelos de 

todos os animais, para que fiquem disponíveis à genotipagem; 

• Usar o selo de Chancela próprio da ABCBS em todo o material de divulgação do evento; 

• Todos os animais ou produtos deverão exibir documentos que comprovem o cumprimento de 

obrigações sanitárias dos órgãos de defesa animal. 

 

BENEFÍCIOS  

 

• Divulgação por até 30 dias no banner do site da ABCB Senepol; 



• Divulgação do evento na forma de notícia para o site, produzida pelo Departamento de 

Comunicação da ABCB Senepol, com os objetivos da prova e demais informações sobre as 

práticas que serão utilizadas para a obtenção dos resultados pretendidos; 

• Disponibilidade do uso do mailing da ABCB Senepol para disparar e-mail Marketing convidando e 

anunciado a realização da prova; 

• Isenção de custo do teste de genotipagem para os TRÊS PRIMEIROS COLOCADOS no ranking da 

prova; 

• Divulgação dos resultados no final da prova, na forma de notícia no site da ABCB Senepol; 

• Se o promotor da prova desejar, poderá solicitar a participação do Técnico que acompanhou a 

prova ou do Superintendente Técnico da ABCB Senepol para proferir palestra discorrendo sobre 

os resultados obtidos durante o período de realização da prova.  

 

 

CUSTOS FINANCEIROS 

 

• Obrigatoriedade ao promotor da prova, arcando exclusivamente com o ônus, pelo envio das 

amostras para genotipagem dos ANIMAIS “ELITE e SUPERIOR”; 

 

• No caso da realização de Leilão no final da prova, serão aplicadas as mesmas regras de custos 

referentes aos Leilões. 

 

3 -EVENTOS OFICIAIS PÚBLICOS (FEIRAS – EXPOSIÇÕES) 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

• Todos os participantes deverão ser Associados ou Cadastrados na ABCB Senepol e estar em dia 

com todas as obrigações financeiras e sociais para com a associação; 

• Enviar por e-mail a solicitação de chancela diretamente ao Diretor de Eventos em até 45 dias 

antes do evento. Se acatado, o pedido será encaminhado ao Departamento de Marketing e à 

Superintendência Técnica para o agendamento das providências necessárias de cada setor; 

• Usar o selo de Chancela próprio da ABCBS em todo o material de divulgação da exposição; 

• No caso de uso de banners de propriedade da associação, assinar previamente um termo de 

responsabilidade, arcando com custos de transporte para o recebimento e a devolução dos 

materiais, bem como pela perda ou possíveis avarias destes materiais; 

• Vistoria de todos os animais participantes da exposição pelo Técnico da ABCBS (sem ônus), 

comprovando que todos os animais se encontram de acordo com as normas do SRG aplicadas às 

idades de RGN – RGD; 

• Todos os expositores deverão assinar compromisso prévio concordando que, caso algum animal 

exposto tenha qualquer irregularidade quanto ao cumprimento das normas do SRG, este será 

imediatamente retirado do pavilhão de exposição, sob pena de multa de 01 (um) salário mínimo 

por animal e por dia de descumprimento da regra; 



• Não utilizar nenhum veículo de Comunicação e Marketing da ABCB Senepol para a divulgação de 

promoções comerciais, reconhecendo desde já a isenção total da associação emqualquer 

interferência de qualquer modalidade comercial que porventura seja realizada durante a 

exposição. 

 

 

BENEFÍCIOS  

 

• Divulgação por até 30 dias no banner do site da ABCBS; 

• Envio de Kit de materiais de papelaria emarketing disponíveis para distribuição durante o 

período do evento; 

• Envio da arte de logomarca da ABCBS para o caso de os promotores desejarem 

produzirbannerspersonalizadosdo evento em questão; 

• Se o promotor da exposição desejar utilizar os banners de propriedade da associação, este 

deverá solicitar por e-mail ao Departamento de Marketing o envio destes materiais, porém 

arcando com os termos de uso acima descritos; 

• Divulgação do evento na forma de notícia para o site, produzida pelo Departamento de 

Comunicação da ABCBS, informando aos criadores participantes da exposição os tipos de 

animais. Entretanto, será vedada qualquer publicação como anúncio de preços e promoções de 

cunho comercial; 

• Disponibilidade do uso do mailing da ABCB Senepol para disparar e-mail Marketing divulgando e 

convidando para a exposição;  

• Direito de uso das ferramentas virtuais de divulgação da ABCB Senepol, fornecendo ao Dep. de 

Comunicação e Marketing os materiais em formato adequado para postagens em cada uma delas, 

divulgando e convidando para visitara exposição; 

• Disponibilidade de um corpo Técnico e de gestão da ABCB Senepol, intitulado Reunião Regional, 

para a realização de palestras de Técnicos e de membros administrativos da ABCB Senepol, com 

o objetivo dedemonstrar o funcionamento e os benefícios que a associação pode realizar em 

apoio aos interesses gerais dos associados e criadores de maneira geral; 

• Divulgação dos resultados no final do leilão, na forma de notícia no site da ABCBS.  

 

 

CUSTOS FINANCEIROS 

 

• No caso da realização de Leilão ou Shopping no período da exposição, serão aplicadas as 

mesmas regras definidas para os Leilões; 

• No caso da utilização de materiais de propriedade da associação, arcar com custos de transporte 

para o recebimento e a devolução destes materiais. 

 


