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CONVITE OFICIAL 

 

III Vitrine Pequenos Notáveis e Feira de Animais 

57a Exposição Estadual Agropecuária de Minas Gerais 

Parque da Gameleira – De 29 de Maio a 04 de Junho de 2017 – Belo Horizonte – MG 

Realização: Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos do Estado de Minas Gerais - 

ACCOMIG/Caprileite 

 

 

Caríssimo Associado, 

 

Venha participar da festa trazendo seus animais e produtos que abrilhantarão o evento. 

Permita que Minas conheça seu trabalho e o valorize, é hora de fortalecer o setor da 

Caprinocultura e Ovinocultura. 

 

 
O que, eu como associado, posso fazer para engrandecer minha Associação 

ACCOMIG – Caprileite? 

 

Logo abaixo vão algumas dicas para você criador, que quer e precisa que sua atividade 

progrida, participe da III Vitrine durante a 57ª Exposição Estadual no Parque da Gameleira 

em Belo horizonte de 29 de Maio a 04 de Junho de 2017. 

 

1º - Durante a mostra dos caprinos e ovinos das 14 as 21 h precisamos de dois criadores 

voluntários por dia para atender ao público visitante que busca informações  sobre como é 

a atividade. O galpão já terá os vendedores (lojas), os estandes (parceiros), um estagiário e 

um membro da diretoria. 

Você pode colaborar doando um dia seu para exercer esta tarefa. Na ACCOMIG estamos 

ordenando os voluntários; responda a este e-mail e fale com Mariana Almeida. Você vai 

investir em passagem e o almoço do dia, porém divulgará seu criatório e a Associação para 

os visitantes. 

 

2º- Exposição de animais. Serão dispostas 43 baias de 1,8m x 1,8m x 1,10m, em três 

galpões, as baias alojam dois adultos ou quatro animais jovens. Disponibilizaremos feno, 

silagem de milho, sal mineral, água e ração aos animais. 
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O valor de inscrição dos animais fica assim: 

 

 Galpão Vitrine – composto por 11 baias: capacidade de dois animais por baia, valor 

de R$ 100.00 reais – os animais expostos são para divulgar a raça e o criatório. 

Oferecemos o serviço de confecção de banner exclusivo do criatório de origem dos 

animais. Importante lembrar que serão apenas dois animais para cada raça e 

espécie, isto é, dois exemplares Saanen, dois exemplares Alpina, dois exemplares 

Toggemburg, dois exemplares Savana, dois exemplares Anglo Nubiana, dois 

exemplares Murciana, dois exemplares Boer, dois exemplares Lacaune, dois 

exemplares Bergamácia, dois exemplares Dorper , dois exemplares Santa Inês e 

dois exemplares White Dorper. Portanto, os primeiros associados que inscreverem 

seus animais terão preferência no uso do galpão Vitrine. 

 

 Galpão Feira de Negócios – composto por 16 baias (serão 02). Inscrição por animal 

no valor de R$ 25.00 reais. Nessas baias ficarão os animais para avaliação de 

morfologia, venda e leilão relâmpago.  

 

3º Ciclo de Palestras e Mini Cursos – O circuito de palestras contará com 05 temas e 02 

mini cursos, ministrados durante todo o evento.  

 

4º Leilão relâmpago – No sábado ao final do Ciclo de Palestras e no domingo pela manhã, 

acontecerá dois rápidos leilões: animais em suas diversas categorias, queijos finos, doces, 

iogurtes, sabonetes e cosméticos a base de leite de cabra e ovelha, cortes de carne ovina, 

peles curtidas, entre outros. O associado monta os kits e nos entrega acompanhado do 

valor que será o lance mínimo. O kit vai a leilão e o associado recebe o valor de custo do 

kit, a diferença do lance fica para a Associação. 

 

5º Anuncie seu criatório ou produto nos banners o espaço é de 40 cm x 35 cm na parte 

inferior de belos painéis junto com outros três anunciantes. Um painel é da carne ovina e 

dois de leite e derivados caprinos e ovinos. Este anúncio custa R$ 125.00 reais cada, e são 

quatro anúncios por painel. Onde só dois criadores anunciam o valor é de R$ 250,00 reais 

cada. 

 

6º Ter um painel do seu negócio no padrão dos painéis da III Vitrine (2,05 x 1,20 metros) 

custa R$ 500,00 e no final o painel fica com você. 
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7º Ter uma lojinha na VITRINE para vender produtos INSPECIONADOS (produtos sem a 

devida liberação do Instituto Mineiro de Agropecuária não podem ser trazidos). Você leva o 

que vai precisar, para expor os produtos (freezer, palitos, guardanapos, copinhos...) e 

dispõe uma pessoa para vender. No final do evento, 10% do que foi comercializado fica 

para a Associação. 

 

Informações e inscrições na secretaria da Associação pelo e-mail: 

vitrineaccomig2017@gmail.com ou pelo telefone: 31 3371 - 2507 

 

Inscrição Preliminar: 17 de Abril de 2017 

Inscrição Definitiva: 10 de Maio de 2017 

 

Contamos com sua participação para fortalecer a cadeia produtiva, promover e estimular o 

consumo dos produtos, aumentar o número de criadores, inclusive os da agricultura 

familiar, aproximar técnicos e associados, empresas do setor e instituições. 

 

 

Um grande abraço, 

 

 
Rivaldo Nunes da Costa 

Presidente Institucional ACCOMIG/Caprileite 2016 - 2019 

Médico Veterinário – Técnico em Agropecuária – Produtor Rural 

 


