
“APRESENTAÇÃO E VENDA DE ANIMAIS, EMBRIÕES, 
ÓVULOS E COBERTURAS” 

 

Prezados Criadores/Expositores, 
 

Depois do sucesso das vendas alcançado em sua primeira edição, que faturou                         

R$ 1.310.000,00, a Diretoria voltará a organizar a 2ª Special Presentation durante a 

Nacional 2022. 

 

Será uma venda presencial e novamente com transmissão ao vivo pela Arabian Essence. Esse 

ano contaremos com a presença do brasileiro Fernando Poli, que reside há muitos anos nos 
EUA onde já trabalhou com Criadores e Apresentadores renomados, e vai colaborar com o 

Dudu na locução em inglês, além de assessorar os compradores estrangeiros. 

   

Outra novidade deste ano é a presença do Dr. Nelson Moreira na Special Presentation que 

terá o papel de captar os lotes e orientar nas vendas, intermediando as negociações entre os 

Vendedores e Compradores. Os demais detalhes do evento ficarão a cargo da Comissão da 
Special Presentation. 

 

O evento contará novamente com uma ampla divulgação na mídia social da Nacional e da 

ABCCÁrabe através de páginas de anúncios no Catálogo Oficial da Exposição, envio de e-

blasts, etc. algo que já praticamos com o objetivo de atingir um grande público no Brasil e no 

exterior. 
 

Data: 12 DE JULHO DE 2022 (terça-feira – 11:00h) 

Local: Indaiatuba /SP 

Nº de Lotes: 26 

Inscrições: Início - 09 de Maio (segunda-feira) 

                 Término - 31 DE MAIO (terça-feira) 

 

Critérios para Inscrição:  
 

1. Estar em dia com a Tesouraria da ABCCA 
2. Pagar R$ 8.000,00 da taxa de inscrição p/lote 

3. Pagar 10% de comissão do seu lote vendido "para pagamentos dos agentes" 

4. Direito de inscrever até 2 Lotes por criador até a data limite de inscrição  

5. Os lotes à venda deverão estar 100% regularizados junto ao Stud Book 

6. Providenciar fotos em alta qualidade até 10 de Junho de 2022 

7. Obrigatória a apresentação presencial dos garanhões e/ou das doadoras de Óvulos e 

Embriões no dia 12 de Julho de 2022. Exceto o vendedor estrangeiro cujo o lote 
inscrito não esteja no Brasil.  

 

Obs: 

- Caso as vagas não sejam preenchidas até o término das inscrições, os vendedores já 

inscritos serão consultados para colocar mais um lote; 

- Com uma inscrição o proprietário do Garanhão poderá comercializar até “6” Coberturas 
dentro da Special Presentation (o lote será apresentado uma única vez); 

- Caso o proprietário do Campeão (ã) Ouro, Prata e Bronze da Nacional 2022 tenha 

interesse, poderá inscrevê-lo (a) na Special Presentation, seja o animal, seu óvulo ou 

sua cobertura. O valor da inscrição será R$ 8.000,00 menos o valor da inscrição já 

paga na Nacional 2022.  

 
 

 



 

- O pagamento das inscrições será em 3 parcelas, sendo: 
 

 1ª parcela R$ 2.800,00 – No ato da Inscrição 

 2ª parcela R$ 2.600,00 – 10/Junho/22 

 3ª parcela R$ 2.600,00 – 10/Julho/22 

 
- Não haverá devolução da taxa de inscrição após o fechamento das mesmas em hipótese 

alguma; 

- A inscrição deverá estar quitada 100% até o dia 11 de julho, caso contrário fica 

expressamente proibida a apresentação do lote na Special Presentation. 

- O Patrocinador que adquirir uma Cota Bronze na Nacional terá direito a 1 vaga na 

Special Presentation. A vaga é intransferível. 

  
Inscrições: Enviar um e-mail para claudioexpo@abcca.com.br 

 

Informações: Dr. Nelson Moreira (19) 99774-7003 

 

 

A Diretoria 

mailto:claudioexpo@abcca.com.br

