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MANUAL DO EXPOSITOR 

EXPOCRATO 2022 

  
Este Manual foi elaborado com o objetivo de esclarecer eventuais problemas e dúvidas e contém 
todas as informações que você precisa a fim de que o evento seja o mais produtivo possível. 
Quaisquer assuntos que não estejam aqui contemplados, favor entrar em contato com a Secretaria 
da ACCOA.  
  

VENDA DO DIREITO DE USO DAS BAIAS, ARGOLAS E CURRAIS: 
  

• A venda das baias será feita pela ACCOA, a partir do dia 31 de março.  Contato pelo fone: 
(88) 9 8219.7817 -ACCOA /Hermano Arraes (88) 9 9603.3444. Argolas e currais falar pelo 
fone: (88) 9 9200.6849/ Gonzaga de Melo 

• Para o associado, será respeitado a quantidade e localização das baias conforme o evento 
do ano anterior, até o dia 30 de maio de 2019. Após essa data a escolha acontecerá por 
ordem de chegada, não sendo mais permitida reservas.  

• Dados bancários da ACCOA – ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DA 
BIO-REGIÃO DO ARARIPE  

 

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Ag.: 0684 

C/C: 4166-6 
OP: 003 

CNPJ: 04.388.051/0001-93 
CHAVE PIX: accoa_expo@hotmail.com 

  

• Caso haja desistência, por parte do expositor, NÃO haverá devolução dos valores pagos 
referentes às baias.  

• Para aquisição do direito de uso das baias, argolas e currais, o expositor/associado 
interessado deverá estar com sua situação REGULAR perante a tesouraria da ACCOA.   

OBS:    

• Cada expositor somente poderá adquirir no máximo 30 (trinta) baias.   
• O valor referente à aquisição, deverá ser pago via depósito bancário, identificado, na conta 

da ACCOA, sendo obrigatório o envio do comprovante de depósito, juntamente com o 
comprovante de quitação da anuidade, para o whatsapp (88) 98219.781 

 

desconto na aquisição das baias somente será aceito, mediante a comprovação do pagamento 
da anuidade.  

  



  

NÃO SERÃO RECEPCIONADOS ANIMAIS SEM A DEVIDA APRESENTAÇÃO, AO DESEMBARQUE, 
DO RECIBO OU COMPROVANTE DE DEPÓSITO IDENTIFICADO, REFERENTE À COMPRA DO 
DIREITO DE USO DAS BAIAS.  
  

JULGAMENTOS  
Cada expositor poderá inscrever para julgamento a quantidade de animais conforme informado no 
regulamento oficial do evento, para a Raça e/ou Espécie, maiores informações vide site 
www.expocrato.org.br.  
  

EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS  
                
GERAIS:  

• Caprinos/Ovinos: GTA/Atestado Zoossanitário. 
• Bovinos/Bubalinos: GTA/Exames de Brucelose e Tuberculose, para as fêmeas de 03 a 08 

meses, Atestado de Vacinação contra brucelose. 
• Equídeos: GTA/Exames de AIE e MORMO  

  
OBS:    

• Os exames sanitários serão exigidos n entrada dos animas. Recomendamos que os mesmos 
sejam realizados com antecedência, de modo a evitar transtornos.  

• Não será permitida entrada ao parque de exposições, de animais debilitados, com suspeita 
clínica de Linfadenite Caseosa, Ectoparasitos, Mastites e/ou outras impropriedades 
sanitárias, devidamente identificadas pela Comissão de Defesa Sanitária Animal.  

• Somente será autorizado o desembarque dos animais, que deverá acontecer em local 
próprio para esse fim, após comprovação da regularidade documental, por parte da 
Comissão de Defesa Sanitária Animal.  

 
CÓDIGO DO EVENTO PARA EMISSÃO DO GTA: 4623 

  

HORÁRIO DE ENTRADA DOS ANIMAIS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES  
  

DIA  HORÁRIO  

07/07/2022 – Quinta-feira  06:00 às 22:00 horas  

08/07/2022 – Sexta-feira  06:00 às 22:00 horas  

09/07/2022 – Sábado  06:00 às 22:00 horas  

10/07/2022 – Domingo  06:00 às 12:00 horas  

 
 
OBS: NÃO SERÁ PERMITIDA ENTRADA DE ANIMAIS APÓS AS DATAS E HORÁRIOS PRÉ-
ESTABELECIDOS.  
 

7) – OUTRAS EXIGÊNCIAS  
  

EXAMES ANDROLÓGICOS  
 Para animais com idade acima de 12 meses.  
Recomendamos aos senhores expositores que apresentem os referidos exames, com prazo de 
validade até 60 dias da data oficial de abertura do evento.   



  

  
EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA  
Para animais com idade igual ou superior a 18 meses, apresentação de atestado de prenhes por 
ultrassom. As fêmeas vazias deverão estar com crias ao pé ou apresentarem Comunicação de 
Nascimento e respectiva Inspeção ao Pé da Mãe ou Carta de Apto de seu último produto. Os 
referidos exames, deverão ser realizados no recinto do parque no dia 10/07 (Domingo), por 
**Médico Veterinário credenciado pela ACCOA.  

  
PARA ACESSO À PISTA, É IMPERATIVO A APRESENTAÇÃO DOS REFERIDOS EXAMES, SEM OS 
QUAIS OS ANIMAIS SERÃO IMPEDIDOS DE PARTICIPAREM DOS JULGAMENTOS.  
  

8) – EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (PARA TRATADORES)  
  

• LIVRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  

• LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS  

• LIVRO DE PONTO  

• ATESTADO DE SANIDADE OCUPACIONAL  

• CARTÃO DE VACINAÇÃO (INCLUINDO A VACINAÇÃO DA COVID – 19) 

• COMPROVANTE DE ENTREGA DE EPI AO TRATADOR  

• CARTEIRAS DE TRABALHO ASSINADAS  
 

OBSERVAÇÕES PARA CRIADORES DE PÔNEI 
Regulamento para passeio de pônei na EXPOCRATO 2022: 
 

• Só será permitida a circulação apenas de animais castrados;  
• Será permitida a circulação apenas de animais com medida de cernelha até 0,90m;  
• Não serão permitidos enfeites, pintura ou algum tipo de adorno que venha prejudicar a 

saúde dos animais; 
• O passeio será permitido apenas na área determinada pela organização do evento. Não 

serão permitidos passeios de pôneis nas avenidas, vias secundárias que dão acesso a outros 
locais da feira;  

• Serão permitidas, apenas pessoas maiores de 18 anos, para condução dos pôneis;  
• Poderão adentrar o parque e circular apenas os animais que tiverem com seus exames de 

sanidade regulares;  
• Só poderão circular animais que estiverem com o pagamento da baia regular.  

 
Esperamos contar com vossa presença, para com certeza abrilhantar nossa Exposição e coroar de 
êxito os esforços da diretoria na execução dos trabalhos organizacionais da 69ª Exposição Centro-
Nordestina de Animais e Produtos Derivados – EXPOCRATO 2022.    
 
Atenciosamente, 

 
Pedro Henrique Bezerra Maia  
Presidente da ACCOA  


