São Paulo, ___ de ______________ de ____.
À
Associação dos Criadores de Nelore do Brasil
REF.: CHANCELA DE EVENTO OFICIAL NELORE

Eu, _______________________________________________, promotor e/ou responsável pelo
evento abaixo descrito, venho solicitar sua inclusão no calendário de Eventos Oficiais Nelore.
Saliento que eu e/ou o grupo que represento estaremos efetuando o repasse para a ACNB do
percentual de contribuição equivalente ao perfil do leilão de acordo com a tabela baixo. Este
percentual será aplicado sobre o faturamento bruto do evento, conforme mapa de vendas e o
pagamento se dará em até 30 dias da data de realização do evento, através de boleto bancário a ser
emitido pela entidade.
Perfil do leilão:



Leilão de animais de elite presencial/recinto – 0,50% (meio por cento)



Leilão de touros; leilão virtual de estúdio, inclusive elite; leilão de produção (acima de 100
animais) – 0,25% (zero, vinte e cinco por cento)



Leilão de gado de corte – 0,10% (zero, dez por cento)

Dados para divulgação:
Nome do leilão/shopping: ___________________________________________________________
Local/Recinto: ____________________________________________________________________
Cidade: __________________________________ Estado: ________________________________
Data: ____________________________________ Horário: ________________________________
Telefone: ____________________________ E-mail: ____________________________________
Site:
____________________________________________________________________________
Variedade:

 Nelore

 Nelore Mocho

 Nelore e Nelore Mocho

Categorias:

 Fêmeas

 Machos

 Bezerros (as)

 Fêmeas PO

 Machos PO

 Bezerros (as) PO

 Fêmeas POI

 Machos POI

 Bezerros (as) POI

 Prenhezes PO

 Prenhezes POI

 Animais de Produção





Canal de transmissão: ____________________________Leiloeira: _________________________
Assessoria: ______________________________________________________________________
Nome do (s) Promotor (es) do Leilão/Shopping: _________________________________________
________________________________________________________________________________
ACNB – Associação dos Criadores
de Nelore do Brasil
Rua Riachuelo, 231 1º Andar
01007-906 São Paulo SP
Fone/Fax 11 3293 8900
nelore@nelore.org.br
www.nelore.org.br

A logomarca deve ser solicitada à: ____________________________________________________
Dados complementares: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Informações financeiras:
Nome (s) para emissão dos boletos de cobrança da taxa de oficialização, quando diferente dos
nomes dos promotores já informados: _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_______________________________________
Assinatura do responsável
Observações ACNB:
É de extrema importância que todos os dados sejam preenchidos corretamente e enviados o mais
rápido possível via fax ou e-mail para que possamos dar início a toda divulgação. Lembramos a
importância da assinatura, do envio da logomarca e do catálogo dos animais.
Havendo alteração em algum dos dados acima ou o cancelamento do leilão/shopping, comunique a
ACNB com antecedência.
Contatos: (11) 3293-8900, (11) 98946.2811 ou path.franco@nelore.org.br

ACNB – Associação dos Criadores
de Nelore do Brasil
Rua Riachuelo, 231 1º Andar
01007-906 São Paulo SP
Fone/Fax 11 3293 8900
nelore@nelore.org.br
www.nelore.org.br

