
Exposição Agropecuária de Palmeiras de Goiás

Palmeiras de Goiás, Maio de 2015

Prezado criador.    
A Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás e a Associação dos Criadores de

Nelore  de  Palmeiras  (ACN  Palmeiras),  têm  a  grata  satisfação  de  convidar  os  Senhores
Criadores de Bovinos e Equinos, a participarem da 28ª EXPAL – Exposição Agropecuária de
Palmeiras de Goiás; 24ª Ranqueada do Nelore, agora Regional; 7ª Regional de Equinos e em
busca da 1ª Estadual do Appaloosa, a ser realizada do dia 1º a 09 de agosto de 2015, no Parque
de Exposição de nossa cidade.

Avaliada pela AGCN como  a melhor Exposição Agropecuária do Interior em
2013 e, já em 2014, com mais de 90 equinos de várias raças, com mais de R$ 100.000,00 em
negócios, e mais de 200 bovinos da melhor genética nelore nacional. Então queremos contar
com a sua presença, e com o maior número de amigos criadores para abrilhantar a nossa festa,
com o objetivo de trocarmos experiências sobre o melhoramento genético e a gestão em nossas
propriedades e realizarmos uma grande confraternização.

Venha e traga toda sua família, pois a nossa festa além de animais terá máquinas
agrícolas, parque para crianças, shows sertanejos e boa comida.

Programação da 24ª Ranqueada do Nelore e 7ª Regional de Equinos:

Dia:
 01 a 05/08/2015 – Entrada de Animais;
 01/08/2015 – 09:00 h – Cavalgada de Abertura / Com almoço para os participantes;
 04/08/2015 - 09:00 às 12:00 h Julgamento de Conformação Equinos (raças importadas)
 05/08/2015 – 08:00 às 12:00 h – Pesagem e diagnósticos dos animais;
 06/08/2015 – 09:00 h – Início do julgamento da raça Nelore;
 07/08/2015 – 09:00 h – Cont. julgamento da raça Nelore e início do julg. outras raças;
 09/08/2015 – 09:00 h – Saída dos animais.
 A definir – _________ – Prova MLM – Andamento e outras.

 Haverá  julgamento de matriz modelo com idade entre 60 e 120 meses.
 Haverá julgamento de bezerros e bezerras baby de idade 5 a 7 meses e 29 dias.
 Para  equinos  é  obrigatório  a  apresentação  dos  exames  AIE,  Morno,  Atestado  de

Influenza e GTA.
 Será fornecida alimentação (café da manhã, almoço e jantar) para os zeladores dos

animais.
 Não será cobrado argolas e baias dos expositores.

Façam suas reservas, através dos contatos: 

 Bovinos:

 Wilson: (64) 9974-1035 / 64-8149-0005 / 3571-1235
 Tarciso Neto (64) 9618-1035
 Rodolfo: (64) 8405-5931 / (64) 9972-8923

 Equinos:      
 Welber de Assis Macêdo: (64) 9983-1451/3571-1288.

                
Associação dos Criadores de Nelore de Palmeiras

ACN Palmeiras

Dados para emissão da GTA:
- Nome: Associação dos 
Criadores de Nelore de 
Palmeiras de Goiás
- CNPJ: 18354543/0001-72
- IE: 105703257
- Endereço: Parque de 
Exposições de Palmeiras de 
Goiás.
Código: 439


