
SENHOR EXPOSITOR: 
 

Informamos que estão abertas as inscrições para a XXXIV FENOVINOS, a 

realizar-se de 09 a 12 de Junho de 2022, no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, em 

Alegrete/RS. 

A edição da XXXIV FENOVINOS é uma realização do Sindicato rural de Alegrete com 

a chancela da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos A.R.C.O. 

Data da realização:  de 09 a 12 de Junho de 2022; 

Local:  Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles; 

Período das Inscrições: até o dia 31 de Maio de 2022 às 16:00hs de Brasília; 

Valores das Inscrições:  
 

PREZADO EXPOSITOR: ATENÇÃO AOS VALORES E PRAZOS DAS INSCRIÇÕES 
 

Primeira Chamada: começa dia 18/04/2022 até 27/05/2022(Sexta-feira) 
 

• Animais a Galpão: 

Para o expositor(Razão Social) que realizar até 05 inscrições, será de 
R$100,00(Cem reais) por inscrição; 

Para o expositor(Razão Social) que realizar ACIMA de 05 inscrições, será de 
R$80,00(Oitenta reais) por inscrição; 

• Lote de rústico (trio com reserva): 
 
R$150,00(Cento e cinquenta reais) por inscrição, independentemente do número de trios 
inscritos; 

Última Chamada – inscrições realizadas do dia 28/05/2022(Sábado) até às 
16:00hs do dia 31/05/2022 (Terça-feira) haverá um acréscimo de 100% 
nos valores. 

 
• Animais a Galpão: 

Para o expositor (Razão Social) que realizar até 05 inscrições, será de 
R$200,00(Duzentos reais) por inscrição; 

Para o expositor (Razão Social) que realizar ACIMA de 05 inscrições, será de 
R$160,00(Cento e sessenta reais) por inscrição; 

• Lote de rústico (trio com reserva): 
 
R$300,00(Trezentos reais) por inscrição, independentemente do número de trios inscritos; 



Salientamos que AS TAXAS DE INSCRIÇÕES (PARA NÃO ASSOCIADOS DA ARCO) 

terão acréscimos de 100% dos valores dos sócios. 

                                  

AS INSCRIÇÕES ENCERRAM IMPRETERIVELMENTE  DIA 31/05/2022 
(Terça-feira) às 16:00hs de Brasília 

-A inscrição apenas pelo site www.arcoovinos.com.br , acesso através da área restrita. É 
necessário o uso de login e senha para inscrição (dúvidas (53)32428422, (53)999983486 – 
setor de exposições, com Anderson (ramal 225).  

- Pagamento: após realizar a inscrição pelo site deverá EMITIR O BOLETO para pagamento 
das inscrições, para que seja efetivada a inscrição.  

- Para inscrição, os animais OBRIGATORIAMENTE devem estar APTOS, e nas raças 
laneiras com controle de tosquia. 

IMPORTANTE: Inscrições NÃO PAGAS até o dia 31/05/2022 (Terça-feira), serão 
DESCONSIDERADAS, prezado expositor: fique atento ao pagamento para evitar 
constrangimentos 

 Observação: Os dados informados na inscrição dos animais são de total responsabilidade 
do criador. Não serão aceitas solicitações de correção de data de nascimento de animais 
que participarão da XXXIV FENOVINOS. 

Número de animais inscritos para exposição e julgamento: 

- Animais a galpão: sem limitação 
- Animais rústicos: sem limitação 
 
Entrada dos ovinos no parque: até o dia 09/06/2022(quinta-feira) às 12:00hs 
 
Data base para as categorias: Será considerada a data de 09/06/2022(quinta-feira), data 
da admissão. 
 
Recomendações: Animais sem código de rebanho, sem controle de tosquia e sem a altura 
de lã compatível com o regulamento, serão refugados pela admissão. 
 
Para Machos serão exigidos os seguintes exames: 

- Exames Andrológicos: Será exigida na admissão a partir de 12 meses de idade a 
apresentação dos mesmos, sendo que animais sem estes não participarão do julgamento de 
admissão. Obs: somente serão aceitos certificados de exame andrológico padrão, de 
acordo com o link abaixo: 

http://www.arcoovinos.com.br/images/formularios/Certificado%20de%20Exame%20Androlog
ico.pdf  

Por determinação da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 
(SEAPDR/RS) para emissão de GTA será exigido: 

EXAME NEGATIVO PARA BRUCELA OVINIS (epididimite) para Machos acima de 6 meses 
de idade; 



Tratamento Profilático Anual e obrigatório da Piolheira Ovina no estado do Rio Grande do 
Sul (para Machos e Fêmeas); 

TABELA CONTROLE DE TOSQUIA 
Lã inteira 

RAÇA PERÍODO CONTROLE 

Merino Australiano  

 

01/10 a 31/10/2021 

21 

Ideal 21 

Corriedale 21 

Crioula 21 

Meia Lã 

RAÇA PERÍODO CONTROLE 

Ideal  

01/03 a 31/03/2022 

12 

Corriedale 12 

Romney Marsh 12 

Obs: Nas categorias do Campeonato Ovino do Futuro, os ovinos das raças que exigem o 
controle de tosquia (CT), nascidos a partir do primeiro dia do mês de controle de tosquia, 
serão liberados desta exigência. 

 

TABELA DE ALTURA DE MECHA DE LÃ 

 

Raça Altura máxima 
Texel  

Até 1 cm Dorper 
White Dorper 
Hampshire Down  

Até 2 cm Suffolk 
Poll Dorset 
Ile de France Até 3 cm 

- Hampshire Down a altura de lã deve ser homogênea em toda superfície corporal; 

- Romney Marsh será opcional a esquila dos garreios (joelho e jarretes para baixo); 

- Para as variedades naturalmente coloridas, serão exigidos os mesmos controles e altura 
de mecha de lã das raças brancas. 

 



A DATA BASE PARA EFEITO DE CATEGORIZAÇÃO SERÁ 09/06/2022(quinta-feira) 
 

CATEGORIZAÇÃO GALPÃO 
 

Campeonato Ovino do Futuro 

Ovino do Futuro Menor 

1ª categoria: de 04 a 05 meses Nascimento de 09/01/2022 a 09/02/2022 

  2ª categoria: de +05 a 06 meses Nascimento de 09/12/2021 a 08/01/2022 

Ovino do Futuro Maior 

3ª categoria: de +06 a 07 meses Nascimento de 09/11/2021 a 08/12/2021 

    4ª categoria: de +07 a 08 meses Nascimento de 09/10/2021 a 08/11/2021 

GRANDE CAMPEONATO 

Campeão e Campeã Borrego(a) Junior 

5ª categoria: de +08 a 09 meses Nascimento de 09/09/2021 a 08/10/2021 

    6ª categoria: de +09 a 10 meses Nascimento de 09/08/2021 a 08/09/2021 

Campeão e Campeã Borrego(a) Menor 

7ª categoria: de +10 a 11 meses Nascimento de 09/07/2021 a 08/08/2021 

    8ª categoria: de +11 a 12 meses Nascimento de 09/06/2021 a 08/07/2021 

Campeão e Campeã Borrego(a) Maior 

9ª categoria: de +12 a 15 meses Nascimento de 09/03/2021 a 08/06/2021 

  10ª categoria: de +15 a 18 meses Nascimento de 09/12/2020 a 08/03/2021 

Campeão e Campeã Ovino Jovem 

11ª categoria: de +18 a 21 meses Nascimento de 09/09/2020 a 08/12/2020 

  12ª categoria: de +21 a 24 meses Nascimento de 09/06/2020 a 08/09/2020 

Campeão e Campeã Ovino Adulto 

13ª categoria: de +24 a 30 meses Nascimento de 09/12/2019 a 08/06/2020 

  14ª categoria: de +30 a 36 meses Nascimento de 09/06/2019 a 08/12/2019 
 

CATEGORIZAÇÃO RÚSTICOS 
 

Campeão e Campeã Conjunto Rústico Borrego(a) Menor 

1ª categoria: de 08 a 12 meses Nascimento de 09/06/2021 a 09/10/2021 

Campeão e Campeã Conjunto Rústico Borrego(a) Maior 

2ª categoria: de +12 a 18 meses Nascimento de 09/12/2020 a 08/06/2021 

Campeão e Campeã Conjunto Rústico Ovino Jovem 

3ª categoria: de +18 a 24 meses Nascimento de 09/06/2020 a 08/12/2020 

Campeão e Campeã Conjunto Rústico Ovino Adulto 

4ª categoria: de +24 a 36 meses Nascimento de 09/06/2019 a 08/06/2020 



Atenção aos municípios interessados em sediar a FENOVINOS 2023 

 

Os municípios em parceria com os Sindicatos Rurais e ou Associações Rurais 
que desejarem sediar a XXXV FENOVINOS, deverão preferencialmente manifestar e 
enviar a A.R.C.O. o documento desta intenção, 15 dias anterior à data de abertura 
deste evento corrente, ou seja, até 27 de Maio de 2022 (abertura ocorrerá em 11 de 
Junho de 2022), caso haja mais de uma entidade candidata, a ordem de apresentação 
aos expositores será a ordem de data de protocolo. 


