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30ª EXPOBEL - Exposição Feira Agropecuária, Industrial e 

Comercial de Francisco Beltrão 

 
 

REGULAMENTO GERAL DO SETOR AGROPECUÁRIO 

 
 
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA 
Coordenadores da Agropecuária: Alberi Agnoletto, José Claudimar Borges, Idalino Menegotto, 
Ederson Cichoski, Claudimar de Carli. 
Presidente da Sociedade Rural: José Claudimar Borges 
Coordenadores Agropecuário Sociedade Rural: Alberi Agnoletto, Ederson Cichoski, José Claudimar 
Borges, Idalino Menegotto. 
Coordenadores Setoriais  
Bovinos de Leite: Claudimar de Carli 
Bovinos de Corte: Sidney da Rosa  
Caprinos/Ovinos: Ederson Cichoski e Amaury Scopel 
Equinos: Getulimar Pretto da Silveira  
Veterinários Credenciados pela ADAPAR: Evandro Francischett CRMV – PR 10.668 
                                                                        Leandro Francisco Cichoski CRMV – PR 10.590 
                                                                        Matteus Endrigo Barbieri Scopel CRMV – PR 111.33 
                 
 
 

REGULAMENTO DA PECUÁRIA 
 
 

CAPÍTULO I 
DAS EXPOSIÇÕES E SUAS FINALIDADES 

 
Art. 1º- Evento de 05 a 13 de março de 2022 Parque de Exposições Jayme Canet Junior, na cidade de 

Francisco Beltrão, Estado do Paraná. 
 
Julgamento da Raça Holandês 
Julgamento da Raça Hereford e Braford, Rústico e P.O 
Julgamento de Ovinos e caprinos 
Exposição de Bovinos de Corte 
Exposição de Ovinos e Caprinos 
Exposição de Pequenos Animais 
Exposição de Cavalos 
Clube da Bezerra 
PIA 
Shopping (descrição: mangueiras onde animais ficam expostos para venda de quarta-feira a domingo). 
 
Art. 2º- O certame será regido por este regulamento tendo por finalidade o seguinte:  
a) Proporcionar aos criadores e ao público em geral a possibilidade de se certificarem do grau de 

desenvolvimento de cada espécie e raça, mediante observações dos animais expostos. 
b) Incentivar a indústria e o comércio, ligados à agropecuária, facultando-lhes a exposição e 

comercialização de produtos derivados e afins. 
c) Estabelecer maior intercâmbio entre criadores, indústrias e comerciantes, bem como o estreitamento 

das relações entre técnicos da região, do estado e país. 
d)  Mostrar ao público em geral as potencialidades econômicas de Francisco Beltrão e região. 
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CAPÍTULO II 
DA INSCRIÇÃO 

 
Art. 3º-  Nenhum animal ou produto será aceito no certame sem ser previamente inscrito. 
§ 1º Para ingressar em Exposições e Feiras Agropecuárias, todos os animais deverão estar 

acompanhados da Guia de Trânsito Animal (G T A), conforme determina a Portaria ADAPAR - n° 389/2013 - 
artigo 32. Somente serão aceitos documentos originais.  

§ 2º As declarações e atestados sanitários devem ser emitidos na origem e estar devidamente 
assinados por Médicos Veterinários, constando a data, a assinatura e o carimbo com indicação do nome 
legível e registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV). Somente serão aceitos documentos 
originais, os quais devem vir em duas vias, acompanhando os animais.  

§ 3º Os atestados de vacinação, de exames e certificados deverão ter validade até a data de saída dos 
animais do evento. 

§ 4º Não será permitido substituição de animais ou produtos por outro não inscrito em cessão de vagas 
de um criador para outro. 

§ 5º Os formulários de inscrição deverão ser preenchidos integralmente e de maneira clara, ficando 
qualquer dúvida com total responsabilidade do criador e far-se-á nas associações ou coordenações de 
Criadores correspondentes.  

§ 6º A inscrição assegura ao expositor o direito de vender seus animais ou produtos expostos, 
facultando-lhes, ainda, a distribuição de informações a respeito. 

§ 7º As inscrições serão encerradas, impreterivelmente, em 01 de março de 2022. 
 
 

CAPÍTULO III 
DO RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS 

 
Art. 4º- Os animais que participarão na 30ª Expobel, somente poderão dar entrada e saída no portão nº 

4 Área de Desinfecção. 
Art. 5º- Nenhum animal será admitido no recinto da exposição sem que satisfaça as condições deste 

regulamento e sem que tenha um responsável direto perante à Comissão Coordenadora. 
Art. 6º- Somente serão admitidos animais mansos, que forem apresentados munidos de cabrestos, 

bucais ou meios que assegurem a sua perfeita contenção e condução. 
Art. 7º- Os animais sem o conveniente preparo, após examinados pela Comissão de Recepção e 

Admissão, terão seu destino julgado a critério da coordenação técnica, sendo notificado seu proprietário. 
Art. 8º- Uma vez admitidos à Exposição os animais serão levados para o local que lhes forem 

designados donde não poderão ser mudados sem a prévia autorização da coordenação técnica. 
Art. 9º- Desde o instante do recebimento ficam os animais sob a ordem da comissão executiva, não 

podendo os expositores retirá-los antes do encerramento da exposição e sem ordem escrita da coordenação. 
Art. 10º- Os tratadores deverão se apresentar sempre devidamente trajados, zelar pela perfeita ordem 

e manutenção dos animais sob sua responsabilidade. 
Art. 11º- Silagem e feno serão fornecidos, sendo que os demais alimentos serão por conta do 

expositor. 
Art. 12º- A coordenação não se responsabiliza pelos danos causados por morte, roubo, troca, etc., dos 

produtos ou animais expostos ou dos utensílios dos expositores. 
 
 

CAPÍTULO IV 
INFRAESTRUTURA DOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES 

 
Art. 13 º Os recintos do Parque de Exposições devem preencher os seguintes requisitos: 

           I. estrutura para embarque e desembarque de animais em bom estado de conservação, adequado ás 
espécies, com rampa, bretes ou tronco de contenção e currais para manejo com iluminação; 
           II. local cercado, garantindo o isolamento dos animais no recinto, com acessos que permitam o 
controle da movimentação de entrada e saída dos animais; 
           III. local próprio e estruturado para o banho e preparo dos animais; 
           IV. área que permita a instalação de equipamentos de desinfecção na entrada exclusiva de veículos 
transportadores; 
           V.  Curral em bom estado de conservação para acomodar os animais, segundo sua espécie e 
finalidade, providos de água e alimentos; 
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           VI. curral de isolamento em bom estado de conservação, providos de água e alimentos; 
           VII. estruturas para acomodar os animais com conforto, capazes de garantir o seu bem-estar, 
adequados á finalidade e ao período de sua permanência no recinto; 
           VIII. local próprio para instalação da pista de julgamento dos animais; 
           IX. local exclusivo para funcionamento do escritório para veterinários com localização estratégica, 
identificação por meio de placa ou pintura e que disponha de: 
a) computadores com acesso à rede mundial de computadores; 
b) serviço de suporte técnico para a internet; 
c) linha telefônica e aparelho de fac-símile para acessos locais e interurbanos; 
d) impressoras; 
e) fotocopiadoras; 
f) serviço diário de limpeza das instalações e de segurança permanente; 
g) canal de rádio exclusivo e aparelhos para comunicação; 
h) cozinha com fogão e geladeira; 
i) mesas, cadeiras e arquivos e, 
j) banheiro exclusivo. 
           X.  Entrada e saída exclusiva de veículos transportadoras de animais, com serviço de segurança 
permanente; 
           XI. área para estacionamento de veículos transportadores de animais, em local previamente submetido 
a avaliação pela Adapar de Francisco Beltrão. 
           XII. serviço de manejo e destinação de dejetos dos animais durante o evento, na forma aprovada pelo 
órgão ambiental e com a anuência da Adapar de Francisco Beltrão. 
Parágrafo único. A critério do responsável técnico e de acordo com a estrutura física existente para a 
realização do evento agropecuário, outros requisitos poderão ser solicitados ou dispensados, observada sua 
finalidade. 

Art. 14º- O horário de visitação pública será estabelecido pela Comissão Executiva e Coordenação 
Geral. 

Art. 15º- A programação de admissão, julgamentos, apresentações e leilões terão como base a 
seguinte programação (das 8hs ás 22hs) lembrando que devido alguns expositores virem de longe 
poderemos estender o horário, sendo comunicado com antecedência para o órgão responsável: 

 
Dia 04 – Sexta-feira – Entrada dos pequenos animais, das 08 às 20hs. 
           Entrada dos Cavalos Lusitanos a partir das 8hs as 20hs. 
 
Dia 05 – Sábado – Entrada dos animais para o Leilão Desmama a partir das 8hs às 20hs. 
                                
Dia 06 – Domingo – Entrada dos animais para o Leilão Desmama das 08hs às 11hs. 
        Leilão de Desmama as 14hs e saída do gado após o leilão até as 22hs. 
                                 Show de cães Border Collie as 17hs 
        Show cavalos Lusitanos as 19hs. 
 
Dia 07 – Segunda-feira – Saída dos animais do Leilão de Desmama das 08hs às 22hs. 
     Entrada dos animais de Argola P.O e rústico, das 08hs às 22hs. 
     Entrada dos animais para Ranking de ovinos das 08hs às 22hs. 
     Apresentação cães da polícia as 15hs. 
     Show cavalos Lusitanos as 19hs. 
 
Dia 08 – Terça-feira – Entrada dos animais de Exposição das 08hs às 22hs. 
           Entrada dos animais para Ranking de ovinos e caprinos das 08hs às 22hs. 
           Entrada dos animais do gado de leite das 08hs às 22hs. 
           Entrada dos animais de Argola P.O e rústico, das 08hs às 22hs. 
           Apresentação cães da polícia as 15hs. 
           Show cavalos Lusitanos as 19hs. 
            
Dia 09 – Quarta-feira – Entrada dos animais de Exposição das 08hs às 22hs. 
             Entrada dos animais para o Shopping, das 08 às 22hs. 
             Entrada dos animais do gado de leite das 08hs às 22hs.  
             Entrada do Gado para o Leilão de Cara Branca das 8hs às 22hs. 
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             Julgamento dos animais Rústico, das 8hs as 18hs. 
             Julgamento de admissão de Ovinos, das 8hs às 18hs. 
             Apresentação cães da polícia as 15hs. 
             Palestra cães pastores as 19hs30min.              
 
Dia 10 – Quinta-feira – Entrada dos animais para o Shopping, das 08 às 22hs. 
             Entrada do Gado para Leilão de Cara Branca das 8hs às 12hs. 
             Julgamento Cara Branca P.O a partir das 9hs. 
             Leilão de Cara Branca as 19hs. 
             Entrada do Gado para Leilão de Multirraças das 8hs às 12hs. 
             Saída dos animais após o Leilão de Cara Branca. 
             Show de cães Border Collie as 19hs30min. 
              
Dia 11 – Sexta-feira – Saída dos animais do Leilão de cara Branca das 8hs às 19hs. 
           Entrada do Gado para Leilão de Multirraças das 8hs às 19hs. 
           Julgamento de Classificatória de Ovinos e caprinos, das 8hs às 18hs. 
           Leilão de Multiraças as 19hs. 
 
Dia 12 – Sábado – Saídas dos animais do Leilão de Multirraças, das 8hs às 22hs. 
      Entrada dos animais para Leilão do Gado Geral, das 8hs às 22hs. 
      Clube da bezerra as 9hs as 12hs 
      Julgamento do Gado Holandês, as 14hs as 19hs 
      Show se cães Border Collie as 19hs30min. 
      Confraternização ABCGH as 20hs. 
       
Dia 13 – Domingo – Entrada dos animais do Leilão de Gado Geral, das 08hs às 11hs. 
         Leilão de Gado Geral as 14hs, saída após leilão até as 22hs. 
         Saída dos animais de ovinos e caprinos, das 08hs as 22hs. 
 
Dia 14 – Segunda-feira- Saída dos animais do Gado Geral das 08hs ás 22hs. 
       Saída dos animais de Exposição e do Shopping das 08hs ás 22hs.  
  
 

OBS: Os animais vendidos de Exposição e leilão poderão ser retirados no ato durante o evento. 
 

 
CAPÍTULO V 

DOS ORGANIZADORES DE EVENTO AGROPECUÁRIO 
 

Parágrafo único. O regulamento sanitário do evento deve ser aprovado pela ULSA da circunscrição, 
antes da impressão definida ou sua divulgação aos convidados. 

Art. 16º - É responsabilidade do organizador do evento: 
           I. A segurança nos portões de entrada e saída dos animais; 
           II. Desinfecção dos veículos de interesse da ADAPAR e RTs; 
           III. A segurança nas baias e pavilhões de animais 
           IV. O impedimento da movimentação irregular de animais se GTA, bem como o ingresso e egresso de 
animais sem a devida autorização do serviço oficial ou do médico veterinário credenciado; 
           V. A garantia da segurança dos animais e do público, atendendo a legislação de outros órgãos 
públicos sejam federal, estadual ou municipal. 

Art. 17º - Na nota Fiscal e na Guia de Trânsito Animal – GTA devem constar o destino final dos animais 
comercializados. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DOS TRANSPORTES 

 
Art. 18º- O transporte dos animais ou produtos destinados à Exposição será feito por conta e risco do 

expositor. 
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Art. 19º- Os animais ou produtos vendidos na exposição seguirão para o estabelecimento do 
comprador por conta exclusiva deste. 

Art. 20º - O transporte de animais destinado a eventos agropecuários deverá estar acompanhado da 
GTA. 

§ 1º A movimentação de animais sem a GTA deverá ser contatada e registrada pelos responsáveis 
técnicos e pelo serviço oficial, sendo passível de penalidade e demais sanções previstas em legislação. 

§ 2º Não serão admitidos no recinto do evento animais sem GTA ou com GTA fora dos padrões 
exigidos em legislação vigente e que não esteja relacionada na Ficha de Evento do Sistema de Defesa 
Sanitária Animal. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DA ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA 

 
Art. 21º - Durante o decorrer da exposição os animais terão assistência veterinária que será prestada 

por plantão permanente, composta por equipe de profissionais indicados pela Comissão Central 
Organizadora. 

§ 1º Os medicamentos serão indicados pelo profissional de plantão, mediante receita. 
§ 2º Os honorários e medicamentos correrão por conta do proprietário do animal. 
§ 3º Não se tratando de doença infecto-contagiosa e com prévia autorização do veterinário de plantão, 

os animais poderão ser tratados por profissionais da confiança do proprietário. 
Art. 22º - O animal que for atacado por doença infecto-contagiosa durante a exposição, poderá ser 

isolado do recinto ou retirado do mesmo. Essa retirada somente se dará depois que o animal for examinado 
pela Comissão de Assistência Veterinária, emitindo parecer, em laudo, sobre a conveniência da medida, 
colocando à disposição da defesa sanitária. 

Art. 23º - A Comissão Central Organizadora e de Assistência Veterinária não se responsabilizam pelos 
danos sofridos pelos animais, seja em conseqüência de acidentes, moléstia ou outra qualquer circunstância 
que se verificar antes, durante ou depois do certame. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS PARA O INGRESSO DE ANIMAIS 

EM EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPECUÁRIA 
     

Art. 24º - Manual para preenchimento de guia de trânsito animal (GTA) de Bovinos: 
1) Guia de Trânsito Animal. 
 
2) Brucelose e Tuberculose – Eventos Agropecuários  

I – Para a brucelose:  
  a) Comprovação de vacinação contra brucelose das fêmeas com idade entre 3 a 24 meses 
por meio de atestado de vacinação realizada por Médico Veterinário cadastrado na ADAPAR; 
  b) Atestado com resultado negativo a teste de diagnóstico para brucelose, com validade para 
todo período do evento, emitido por médico veterinário habilitado, que deverá acompanhar a GTA, para: 

 1º Fêmeas com idade igual ou superior a 24 meses, vacinadas com a vacina B19; 
 2º Fêmeas com idade superior a 8 meses vacinadas com a vacina RB 51 ou não 

vacinadas; 
 3º machos com idade superior a 8 meses, destinados a reprodução; 
 4º Excluem-se dos testes as fêmeas de até 24 meses de idade, desde que vacinadas 

entre 3 (três) e 8 (oito) meses de idade com a vacina B19 e os animais procedentes 
de estabelecimento de criação livre de brucelose. 

 
II - Para a tuberculose: 

 a) Atestado com resultado negativo a teste de diagnósticos para tuberculose, com validade para todo 
período do evento, emitido por médico veterinário habilitado, que deverá acompanhar a GTA, para: 

 1º Animais de idade igual ou superior a 6 semanas; 
 2º Excluem-se dos testes os animais procedentes de estabelecimento de criação livre 

de tuberculose. 
 b) Animais destinados a leilões de gado geral ficam dispensados da apresentação de atestados com 
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resultado negativo. 
 
3) Eventos Agropecuários: 
 a) Os animais devem apresentar-se em bom estado de saúde, sem sinais de doença e livre de 
parasitas externos; 
 b) Os animais devem proceder de estabelecimento onde, nos 60 dias anteriores à data de emissão 
da autorização, não tenha havido ocorrência clínica de doença transmissível para a qual a espécie seja 
suscetível. 
 

Art. 25º - Manual para preenchimento de guia de trânsito animal (GTA) de Equídeos: 
 
1) Guia de Trânsito Animal. 
 
2) Anemia Infecciosa Equina: 
 a) Teste laboratorial negativo para a anemia infecciosa equina (AIE), em laudo original, realizado em 
laboratório credenciado pelo MAPA, com prazo de validade suficiente para todo o período do trânsito ou do 
evento, respeitando-se os seguintes prazos: 

 Até cento e oitenta (180) dias para equídeos procedentes de entidades controladas; 
 Até cento e oitenta (180) dias para equídeos do paraná em trânsito intraestadual; 
 Até sessenta (60) dias, nos demais casos; 

 b) Deverá constar no campo destinado a observações da GTA, o nome do laboratório, o número do 
laudo e a data de realização dos testes, além de outros exames, declarações e similares; 
 c) Fica dispensado o exame de AIE para as finalidades abate e PEAE, e para equídeos com idade 
inferior a 6 (seis) meses, desde que estejam acompanhados da mãe e está apresente resultado laboratorial 
negativo; 
  
3) Mormo: 
 a) Teste laboratorial negativo para mormo na prova de Fixação de Complemento, em laudo original, 
realizado em laboratório credenciado pelo MAPA, com prazo de validade suficiente para todo o período do 
trânsito ou do evento. A validade máxima permitida para o teste é de 60 dias; 
 b) Deverá constar no campo destinado a observações da GTA, o nome do laboratório, o número do 
laudo e a data de realização dos testes, além de outros exames, declarações e similares; 
 c) Ficam dispensados do exame de Mormo os equídeos com idade inferior a 6 (seis) meses, desde 
que estejam acompanhados da mãe e está apresente resultado laboratorial negativo; 
  
4) Vacinação contra Influenza Equina: 

 Atestado ou carteirinha de vacinação contra a Influenza Equina, emitida por médico 
veterinário, dentro do prazo de validade de 365 dias, com no mínimo as seguintes 
informações: identificação do animal, data de vacinação, nome comercial da vacina, sua 
validade, lote e número de partida; 

 Ficam dispensados da vacinação equídeos com idade inferior a 6 (seis) meses, desde que 
acompanhados da mãe com atestado ou carteirinha de vacinação dentro da validade. 

  
5) Evento Agropecuários: 
 a) Os animais devem apresentar-se em bom estado de saúde, sem sinais de doença e livres de 
parasitas externos; 
 b) Os animais devem proceder de estabelecimento onde, nos 60 dias anteriores à data de emissão 
da autorização, não tenho havido ocorrência clínica de doença transmissível para a qual a espécie seja 
suscetível. 
 

Art. 26º - Manual para preenchimento de guia de trânsito animal (GTA) de Ovinos e Caprinos: 
 

1) Guia de Trânsito Animal. 
 
2) Eventos Agropecuários 
 a) Os animais devem apresentar-se em bom estado de saúde, sem sinais de doença e livres de 
parasitas externos; 
 b) Os animais devem proceder de estabelecimento onde, nos 60 dias anteriores à data de emissão 
da autorização, não tenha havido ocorrência clínica de doença transmissível para a qual a espécie seja 
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suscetível. 
 

c) Para a espécie caprina: 
  1º Para a artrite encefalite caprina (CAE): 

 Os reprodutores, machos e fêmeas, com mais de um ano de idade, devem 
apresentar resultado negativo ao teste de imunodifusão em gel ágar para diagnóstico 
da CAE, realizado até cento e oitenta (180) dias antes do início do certame; ou 

 A critério das autoridades veterinárias estaduais, na impossibilidade de realização do 
teste laboratorial, devem proceder de rebanho onde não tenha havido manifestação 
clínica da CAE nos centro e oitenta (180) dias anteriores ao início do certame; 

  2º Ectima Contagioso: 
 Ao exame clínico não deve apresentar lesões de ectima contagioso; 
 Declaração, emitida por médico veterinário, de que não houve ocorrência de ectima 

contagioso na propriedade de origem nos últimos 30 dias antes do ingresso no 
evento 

  3º Linfadenite Caseosa: 
 Ao exame clínico não deve apresentar abscessos ou cicatrizes sugestivas de 

linfadenite caseosa; 
 Declaração, emitida por médico veterinário, de que não houve ocorrência de 

linfadenite caseosa na propriedade de origem nos últimos 30 dias antes do ingresso 
no evento. 

4° Para a febre aftosa: 
 procedência de estabelecimento onde, nos 60 dias anteriores ao início do certame, 
não tenha sido constatado nenhum caso de febre aftosa, assim como nas 
circunvizinhanças do mesmo, nos 30 dias anteriores;  

 
d) Para a espécie ovina: 

  1º Para a brucelose (Brucella ovis): 
 Os machos reprodutores devem apresentar resultado negativo ao teste de 

imunodifusão em gel ágar, realizado até 60 (sessenta) dias antes do início do 
certame; ou 

 A critério das autoridades veterinárias estaduais, na impossibilidade de realização do 
teste laboratorial, exame clínico detalhado para verificação de epididimite ovina. 

  2º Ectima Contagioso: 
 Ao exame clínico não deve apresentar lesões de ectima contagioso; 
 Declaração, emitida por médico veterinário, de que não houve ocorrência de ectima 

contagioso na propriedade de origem nos últimos 30 dias antes do ingresso no 
evento. 

  3º Linfadenite Caseosa: 
 Ao exame clínico não deve apresentar abscessos ou cicatrizes sugestivas de 

linfadenite caseosa; 
 Declaração, emitida por médico veterinário, de que não houve ocorrência de 

linfadenite caseosa na propriedade de origem nos últimos 30 dias antes do ingresso 
no evento. 

4° Para a febre aftosa: 
 procedência de estabelecimento onde, nos 60 dias anteriores ao início do certame, 
não tenha sido constatado nenhum caso de febre aftosa, assim como nas 
circunvizinhanças do mesmo, nos 30 dias anteriores;  

 
Art. 27º - Manual para preenchimento de guia de trânsito animal (GTA) de Animais Aquáticos: 
 
1) Guia de Trânsito Animal. 
 
2) Eventos Agropecuários: 
 a) Os animais devem apresentar-se em bom estado de saúde, sem sinais de doença e livres de 
parasitas externos; 
 b) Os animais devem proceder de estabelecimento onde, nos 60 dias anteriores à data de emissão 
da autorização, não tenha havido ocorrência clínica de doença transmissível para a qual a espécie seja 
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suscetível. 
 
Art. 28º - Manual para preenchimento de guia de trânsito animal (GTA) de animais silvestre e aves sem 
finalidade de produção de carne, ovos e material genético: 
 
1) Guia de trânsito Animal. 
 
2) Atestado Sanitário: 

a) Atestado sanitário emitido por médico veterinário com inscrição no CRMV da UF de procedência 
do animal deverá acompanhar o GTA durante todo o percurso. O modelo padrão encontra-se 
disponível no Manual de preenchimento para Emissão de Guia de Trânsito Animal para Silvestres 
do Ministério da Agricultura, disponível em: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-
animal-e-vegetal/saude-animal/transito-animal-nacional. O atestado deve ser emitido dentro de 3 
(três) dias anteriores a emissão do GTA e sua conformidade é de inteira responsabilidade do 
emissor. 

 
 

CAPITOLO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 29° Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Unidade Local de Sanidade 

Agropecuária (ULSA) da ADAPAR. 
Art. 30° - Todos os animais serão obrigatoriamente examinados por Médicos Veterinários habilitados 

pelo serviço veterinário oficial, em local apropriado, antes da admissão no recinto da exposição e feira.                                              
Art. 31º - Todos os animais deverão estar identificados individualmente, de forma clara e permanente, 

segundo o adotado para cada espécie. 
Art. 32º - Os animais destinados exclusivamente a leilão poderão ser identificados por lote, com marca 

a fogo do criador ou outra forma conforme a espécie e o estabelecimento de procedência. 
Art. 33º - Não será admitido o ingresso de animais acometidos ou suspeitos de doença transmissível, 

de animais reagentes aos testes laboratoriais ou alérgicos requeridos, assim como de animais portadores de 
ectoparasitos (carrapato, berne, sarna, mosca do chifre, piolho, etc.). 

Art. 34º - Os animais cujo ingresso no recinto de Exposição, Feira ou Leilão não tenha sido permitido, 
deverão retornar ao estabelecimento de procedência ou ter outro destino conforme determinação da 
autoridade veterinária oficial. 

Art. 35º - Compete a ADAPAR decidir qualquer matéria de natureza sanitária omitida nesse 
regulamento, podendo a qualquer tempo estipular outras que julgar necessárias, além das já descritas. 

Art. 36º -  Animais destinado a eventos agropecuários acompanhados de GTA que apresente 
irregularidades quanto a espécie, sexo, faixa etária, finalidade e número superior mencionado da GTA, não 
será permitido de forma parcial ou integral no evento agropecuária. 

Art. 37º - Os animais cujo o ingresso no recinto do evento agropecuário não tenha sido permitido, 
deverão retornar imediatamente a origem, e obrigatório a emissão do GTA para o retorno dos animais, de que 
trata esse artigo, bem como a comunicação ULSA do destino dos animais. 

Art. 38º - Durante o evento agropecuário e proibido o exercício e a circulação de animais para passeio, 
montados ou não, nas áreas de circulação de público e visitante, ressalvado os cavalheiros da polícia 
estadual. 

Art. 39º - E proibido circular com animais de companhia nas dependências do recinto de evento 
agropecuário, salvo quando autorizado pelo serviço oficial ou por médico veterinário credenciado RT. 

Art. 40º - A circulação de veículo dentro do recinto do evento só será permitida quando, autorizado pelo 
serviço oficial, ou médico veterinário credenciado RT. 

Art. 41º -  E proibido manter animais no interior do veículo transportador quando por falta de curais ou 
mangueiras, os veículos com cargas de animais que ultrapassem a capacidade instalada dos currais deverão 
retornar a origem. 

Art. 42º - O óbito de animais durante o evento deve ser imediatamente comunicado por seu proprietário 
ou representante legal ao serviço oficial ou medico veterinário credenciado para avaliação e definição de 
procedimento, bem como deverá constar no relatório de ocorrência. 

 
 

OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ENTRADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 
 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/transito-animal-nacional
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/transito-animal-nacional


           

9 
 

Art. 43º - Todos os bovinos europeus, euro índicos e zebuínos com mais de 18(dezoito) meses e os 
eqüinos com mais de 36(trinta e seis) meses, deverão ser acompanhados de certificados de aptidão 
reprodutiva, andrológico para os machos e ginecológico para as fêmeas de conformidade com o que 
prescreve a Portaria nº. 09, de fevereiro de 1980, e a Portaria nº. 108 de 17 de março de 1993, ambas do 
Ministério da Agricultura. Estas exigências aplicam-se também para bovinos registrados ou controlados de 
mangueira inscritos somente para leilões. Esses exames deverão vir no modelo determinado pela Portaria nº. 
09, de fevereiro de 1980. Esses exames serão conferidos pelos Jurados de Admissão. 
 
 

DA RESPONSABILIDADE DO PROMOTOR 
 
Art. 44º - O Promotor ou Entidade Promotora do evento será considerado responsável por todos os 

animais não fiscalizados ou não autorizados pela ADAPAR, que ingressarem no parque, respondendo 
legalmente por todas as atitudes ilícitas que confrontem as normatizações previstas na Portaria Ministerial nº. 
162, na Lei Estadual nº. 11.504, nos Decretos Estaduais nº. 12.029/14 e suas Normas Complementares. 

Art. 45º - O ingresso de animais e ovos férteis em eventos agropecuários, para espécies, finalidades e 
situações, não especificadas nesta Norma, poderá ser proibida ou autorizada pela ADAPAR, mediante análise 
ou consulta a outros órgãos competentes. 
 

 
CAPITOLO X 

INSCRIÇÕES E ADMISSÃO 
 

 Art. 46º - A admissão dos animais do Programa Agropecuária Forte e Inovador, ficará a cargo da 
Prefeitura de Francisco Beltrão. 
 a) Os expositores deverão comprovar a idade dos animais através de documentos e, que, estes 
sejam aceitos pela Comissão de Admissão e ou analise da arcada dentaria dos animais. 
 b) Fotocópia do registro dos animais (para os registrados) e um documento que comprove a idade 
dos animais não registrados deverão acompanhar os mesmos e ser apresentada no desembarque.   
 c) As categorias ficarão da responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e 
serão expostas aos criadores expositores na antecedência do evento. 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

 Art. 47º -  Todas as pessoas e animais que estiverem dentro do recinto durante a realização da 
Exposição ficam sujeitas às determinações da Comissão Organizadora da Exposição. 
 Art. 48º -  Como se trata de uma exposição aberta ao público, cabe recomendar a todos os 
expositores e criadores, atenção especial, no sentido do cuidado com os dejetos dos animais, a falta no 
atendimento desta necessidade, poderá acarretar sansões escritas de repúdio aos expositores. 
   
 

NOTA 
Para recepção dos animais de conformidade com as datas estabelecidas pela Comissão Organizadora 

e Rts, cumprirá a seguintes datas e horários: 
A partir do dia 04 a 14 de março de 2022, das 8hs às 22hs com intervalos para as refeições, com um 

Rt de plantão. 
Considerando a situação de pandemia decorrente do Covid19 – Corona vírus, na impossibilidade de 

realização do evento na data inicialmente prevista, será definida nova data, com a consequente modificação 
dos prazos definidos, de forma proporcional. Havendo a impossibilidade de realização do evento também na 
segunda data, haverá definição de procedimentos pela CCO. 

 
 

CAPÍTULO XI 
DAS CATEGORIAS E CAMPEONATOS 

 
DA PREMIAÇÃO: 
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I. Nos julgamentos serão premiados com troféus e escarapelas: 
a) Troféu e escarapela para cada campeão de categoria; 
b) Escarapela do 1º ao 3º lugar de cada campeonato; 
c) Troféus e escarapelas para as categorias especiais; 

 d) Troféus, escarapelas e faixas para os grandes campeonatos. 
 
Obs.: Os julgamentos e premiações seguira os parâmetros da Associação Brasileira de Hereford e Braford 
(ABHB), sendo assim seguiremos o regulamento e a tabela das categorias, fornecida pela mesma. 
 
II. Será Nomeado para o julgamento de melhor lote, 2 (dois) RTs da 30ª Expobel, um pecuarista para 
acompanhar a premiação, um coordenador do setor de Gado de Corte e um Zootecnista, será informado pelo 
orador os critérios do julgamento. 
 
III. Terá julgamento de melhor lote, durante os três leilões programados da SRFB, que serão realizadas nos 
dias 06, 11 e 13 de março de 2022, lotes com no mínimo de 12 cabeças: 

a) Escolha do melhor lote de Cruzamento Industrial Hereford MACHO. 
b) Escolha do melhor lote de Cruzamento Industrial Hereford FÊMEA. 
c) Escolha do melhor lote de Cruzamento Industrial Angus MACHO. 
d) Escolha do melhor lote de Cruzamento Industrial Angus FÊMEA. 
e) Escolha do melhor lote de Zebu MACHO. 
f) Escolha do melhor lote de Zebu FÊMEA. 
 

 
IV. Os julgamentos e premiações de ovinos e caprinos, seguira os parâmetros da Associação Brasileira de 
Criadores de Caprinos (ARCO), para julgamento será utilizada o regulamento da ARCO, assim como a tabela 
das categorias fornecida pela mesma. 
 
 

DOS ADQUIRENTES DE ANIMAIS EM EVENTOS AGROPECUÁRIOS 
 

           Art. 49º -  A compra de animais decorrentes de eventos agropecuários, somente poderá ser realizada 
ao comprador cadastrado na ULSA da circunscrição do imóvel de destino, no caso de ocorrer em território 
paranaense. 
           Art. 50º -  Animais destinados a eventos agropecuários acompanhados de GTA que apresentem 
irregularidades quanto á espécie, sexo, faixa etária, finalidade e número superior ao mencionado na GTA, 
não serão admitidos de forma parcial ou integral no evento agropecuário. 
           Art. 51º - A ADAPAR poderá, condicionar ou cancelar a realização de evento agropecuário que 
implique risco de disseminação de enfermidades de interesse sanitário do  
Estado do Paraná. 
           Art. 52º -  Os Laudos de Exames, Atestados Sanitários, Declaração de Saúde, Atestado de Vacinação 
ou Carteira e outros documentos que poderão ser exigidos pela ADAPAR, com a finalidade de demonstrar a 
condição sanitária do animal devem atender as seguintes condições: 
 I. Ser apresentado na emissão na Guia de Trânsito Animal -  GTA, e atender os artigos do capítulo 
VII da Portaria. 
 II. Acompanhar a carga durante o transporte dos animais; 
 III. Ser apresentado na recepção de animais no evento e, 
 IV. Possuir no mínimo, validade até o encerramento do evento. 
 § 1º No caso da referida documentação de que trata esse artigo, suscitar qualquer dúvida quanto a 
condição sanitária dos animais, os mesmos serão impedidos de adentrar no recinto de eventos. 
 § 2º O documento que apresentar irregularidade será retido para averiguação. 
             Art. 53º - Durante o evento agropecuário é proibido o exercício e a circulação de animais para 
passeio, montados ou não, nas áreas de circulação do público visitante, ressalvados os cavaleiros da Polícia 
Estadual. 
 § 1º. O organizador do evento delimitará a área para os exercícios dos animais durante o evento. 
 § 2º. O proprietário de animais que descumprir o presente artigo será notificado. 
            Art. 54º -  É proibido circular com animais de companhia nas dependências do recinto de evento 
agropecuário, salvo quando autorizado pelo serviço oficial ou pelo médico veterinário credenciado RT. 
            Art. 55º -  A circulação de veículos dentro do recinto do evento, só será permitida quando autorizada 
pelo serviço oficial ou médico veterinário credenciado. 
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 Art. 56º -  Não será permitido a permanência de veículos transportadores de animais, dentro das 
áreas dos eventos agropecuários durante sua realização.   
 Art. 57º - Para veículos de transporte animal, terá um local reservado para estacionamento, fora da 
área do evento. 
 
 

ELABORAÇÃO: 
 

Alberi Agnoletto, José Claudimar Borges (Sociedade Rural), ACEFB, Prefeitura de Francisco Beltrão, 
Secretaria de Agricultura e Rts.  
Os casos omissos desse Regulamento serão resolvidos pelos RTs, ADAPAR e Sociedade Rural. 
 
DA COMUNICAÇÃO E CORRESPONDÊNCIAS  
Comunicação e correspondências relacionadas ao evento deverão ser encaminhadas ao seguinte endereço:  
30ª Expobel – Parque de Exposições Jayme Canet Junior 
Rua Peru, 1213 – Miniguaçú - Francisco Beltrão – PR - CEP: 85605-470 
Fone/Fax: (46) 3905-1450/ 99983-5900 (ACEFB) 
Fone/Fax: (46) 3523-1720 (Sociedade Rural) 
Site da Expobel: www.expobel.com.br   
E-mail: eventos@acefb.com.br   
E-mail: soc.ruralfb@gmail.com  
 
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA  
 
Coordenação Geral 
Comitê Gestor da 30ª Expobel: Representantes de Entidades 
Presidente de Honra da 30ª Expobel: Cleber Fontana 
Presidente da 30ª Expobel: Antônio Pedron  
Coordenador Geral da 30ª Expobel: Tarsizio Carlos Bonetti 
Coordenador Setor Agropecuário: Alberi Agnoletto / José 
Claudimar Borges / Idalino Menegotto / Ederson Cichoski 
 

Staff 
Coordenador Financeiro: William Madruga  
Coordenador de Marketing: Otávio Sedor 
Coordenador Jurídico: Victor Galvão  
Assessoria de Imprensa: Darce Almeida / Claudiney Del Cielo / 
Everton Leite  
Coordenador Executivo: Joares Ribeiro 

Coordenadores Setoriais 
Espaço Externo: Marcos Guerra 
Centro Eventos: Marcos Guerra 
Área de Alimentação e Fiscalização: Laudi Claudio Adanski 
Comercialização de Espaços: Carla Caponi  
Coord. Controle de Acesso: Acefb  
Infraestrutura: José Claudimar Borges / Vinicius Dorigoni / 
Antônio Carlos Bonetti  
Estacionamento: João Manoel Rios / Marilda Galvan / Alberi 
Agnoletto 
Shows: Departamento de Cultura  
Cultura: Vilmar Mazetto  
Limpeza Geral: Adriano David / Vilmar Rigo 
Agroindústria Familiar: Orley Lopes / Claudimar de Carli 

Comitê Financeiro 
Willian Madruga  
Tarsízio Carlos Bonetti  
Elóis Felício Rodrigues  
Antônio Carlos Bonetti  
Alberi Agnoletto  
José Claudimar Borges  
Silmar Gallina 

 
Francisco Beltrão, 21 de fevereiro de  2022

http://www.expobel.com.br/
mailto:eventos@acefb.com.br
mailto:soc.ruralfb@gmail.com
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Cleber Fontana 
Prefeito 
Pres. de Honra 

Antônio Pedron 
Vice-prefeito 
Presidente CCO 

Tarsizio Bonetti 
Pres. Acefb 
Coord. Geral CCO 

José Claudimar Borges 
Pres. Sociedade Rural 
Coord. Agropecuária 

 
 

 
     
       
 


