Londrina, 20 de Fevereiro de 2018.

Prezado Criador,

A SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ juntamente com a OVINOFORTE, a TEXEL R.B.P e a
CABANHA HP da GM têm a honra de convidar a todos os criadores de Texel, para participarem
do I SHOPPING TEXEL R.B.P, CABANHA HP da GM E CONVIDADOS, a ser realizado durante a 58a
Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, de 05 a 15 de abril no Parque de Exposições
Governador Ney Braga.
Reconhecida como a maior Exposição de Ovinos e Caprinos do Paraná e uma das maiores
do Brasil, a ExpoLondrina traz consigo a exposição e julgamentos dos melhores exemplares de
cada raça, fazendo com que seja um evento com alto potencial de compra e venda.
O I SHOPPING TEXEL R.B.P, CABANHA HP da GM E CONVIDADOS, trará um novo modelo
de comercialização, com o intuito de ofertar animais da raça TEXEL, com potencial de
melhoramento genético na região e visando fixar um processo de credibilidade e transparência
com nosso público comprador.

CONVIDADOS E INSCRIÇÕES:
Estão convidados a participar do I SHOPPING todos os criadores de Texel que estiverem
participando do julgamento da raça.
Poderão ser comercializados até 100 animais, sendo 50 animais dos promotores do
shopping e 50 animais dos convidados. A quantidade de animais para cada criador convidado
será de no máximo 5 animais, podendo ser um reprodutor e o restante distribuído nas categorias
de fêmeas.
Serão aceitas inscrições por prazo de envio, respeitando o limite de 50 animais. TODOS
OS ANIMAIS JÁ DEVEM ESTAR INSCRITOS NA EXPOLONDRINA, solicite a ficha de inscrição para
o shopping, através dos e-mails rafabprochet@gmail.com ou hugoviolino@hotmail.com.

COMERCIALIZAÇÃO:



Todos os animais participantes do shopping ficarão durante todo o período da feira
disponíveis para a comercialização, com preços e condições pré-fixados.
Os animais serão alojados em baias no barracão Fernando Agudo Romão.










A comercialização será realizada pelo Sr. Adilson Luiz Mazzaro, leiloeiro com vasta
experiência. Também disponibilizaremos uma recepcionista, os mesmos ficarão à
disposição durante todo o período.
Os convidados podem optar pela utilização das máquinas de cartão de crédito dos
promotores ou receber o valor dos animais de forma direta dos compradores.
A taxa de comercialização deve ser realizada através do Sr. Adilson Luiz Mazzaro,
juntamente com os organizadores do setor de ovinos.
Caso optem pela utilização do sistema de vendas dos promotores, o vendedor receberá
a quantia de suas vendas conforme o parcelamento realizado, descontando-se as taxas
da operadora de cartão.
Em caso de dúvidas solicite uma simulação antes de realizar a venda.
A comercialização se dará em até 10 pagamentos no cartão de credito.

ANIMAIS PERMITIDOS NO SHOPPING:



REPRODUTORES P.O;
MATRIZES:
o CORDEIRAS P.O., APTAS OU CONFIRMADAS;
o OVELHAS P.O., CONFIRMADAS;
o CORDEIRAS E OVELHAS S.O. OU R.G.B.

TABELA DE VALORES PARA VENDA PRÉ-FIXADA PELO VENDEDOR E QUANTIDADE DE
VAGAS POR CATEGORIA.




REPRODUTORES :

5 VAGAS: CHEFES DE CABANHA - R$4.000 A 8.000,00.

5 VAGAS: REPRODUTORES P.O. - R$ 2.500 A 4.000,00.
FEMEAS:

10 VAGAS: OVELHAS P.O. - R$ 1.500 A R$ 3.000,00.

10 VAGAS: CORDEIRAS P.O. - R$ 1.500 A 3.500,00.

20 VAGAS: CORDEIRAS E OVELHAS S.O. OU R.G.B - R$ 750,00 A 1.500.

ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS
O trato dos animais é de responsabilidade de seus proprietários, até a efetiva entrega
dos mesmos aos compradores. Sendo que a Sociedade Rural do Paraná disponibiliza silagem de
milho durante o período.

TAXAS:
Inscrições: todos os animais já devem estar inscritos na ExpoLondrina 2018 junto ao setor de
ovinos e caprinos.

Julgamento: R$ 90,00 por animal e Comercialização : R$ 80,00 por animal. (VALORES
RETIRADOS DO REGULAMENTO DA EXPOLONDRINA 2018, SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ)
TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO
Para animais cadastrados no I SHOPPING TEXEL R.B.P, CABANHA HP da GM, devido a parceria
realizada junto a SRP e OVINOFORTE, as taxas dos compradores terão um subsídio de 50%. Para
tanto devem ser realizadas através do Sr. Adilson Luiz Mazzaro.

EXAMES E ATESTADOS:
Conforme regulamento do setor de ovinos e caprinos da ExpoLondrina 2018. Visto que não
será permitida a entrada no parque, de animais que estejam sem documentação ou que os
mesmos não cumpram as exigências sanitárias.

DIVULGAÇÃO:
Sociedade Rural do Paraná
Sindicatos Rurais da região
Mídia local, mídia visual (parque de exposições) e mídia Social.

Atenciosamente,

Sociedade Rural do Paraná, Ovinoforte, TEXEL R.B.P. e Cabanha HP da GM.

