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C O N V I T E 
 

É com muita satisfação que a Associação Brasileira de Criadores das Raças 

Simental e Simbrasil - ABCRSS convida para participar da 28ª EXPOSIÇÃO 

NACIONAL DAS RAÇAS SIMENTAL E SIMBRASIL e 2ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE 

GADO SIMLANDÊS que acontecerá no período de 12 a 17 de julho de 2021, modelo 

virtual. 

Com o propósito de realizar mais uma vez um grandioso evento, estamos 

empenhados nos trabalhos de organização, e a sua participação é imprescindível para 

que possamos apresentar uma mostra expressiva das raças de forma inovadora.   

Contamos com sua presença para prestigiar o Simental, Simbrasil e Simlandês. 

 

Você e sua família são nossos convidados especiais. 

 
 
 
 

ABCRSS 
Alan Fraga 

 
 
 

 

 

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DAS RAÇAS SIMENTAL E SIMBRASIL 

 

www.simentalsimbrasil.org.br  
 

 

 

http://www.simentalsimbrasil.org.br/


28ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DAS RAÇAS SIMENTAL E SIMBRASIL E 
2ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE GADO SIMLANDÊS 

MODELO VIRTUAL 2021 
 

 
DATA 

 
PROGRAMAÇÃO 

12/07 
Segunda-feira 

Youtube da ABCRSS 
19h30 - Roda de conversa técnica 
20h - Resultado Simental Leiteiro 

21h - Resultado Simlandês 

13/07 
Terça-feira 

Youtube da ABCRSS 
19h30 - Roda de conversa técnica 
20h - Resultado Simental Brasileiro 

14/07 
Quarta-feira 

Youtube da ABCRSS 
19h30 - Roda de conversa técnica 

20h - Resultado Simental Corte 
21h - Resultado Simbrasil 

 
15/07 

Quinta-feira 

Terra Viva, Nova Leilões, MF Rural 
20h30 – Apresentação dos vídeos dos campeões Simental Leiteiro 

 e Simlandês 
21h às 23h – Leilão Simental Leite  

 
16/07 

Sexta-feira 

Terra Viva, Nova Leilões, MF Rural 
20h30 – Apresentação dos vídeos dos campeões Simental Corte 

(Corte e Brasileiro) 
21h às 23h – Leilão Simental Corte 

 
17/07 

Sábado 

Terra Viva, Nova Leilões, MF Rural 
20h30 – Apresentação dos vídeos dos campeões Simbrasil 

21h às 23h – Leilão Simbrasil 
 

VALOR DA ARGOLA: 
R$ 100,00 por animal, deverá ser paga até o dia 25/05/2021 a partir desta data até 10/06/2021 o 
valor da argola será de R$ 120,00, que é a data limite para entrega das inscrições, o comprovante 
deverá ser enviado no ato da inscrição. 
 
INSCRIÇÕES: 
As inscrições deverão ser encaminhadas para a Associação Brasileira de Criadores das Raças 
Simental e Simbrasil – e-mail: simental@simentalsimbrasil.org.br. 
No envio da inscrição o criador deverá indicar um ou dois jurados credenciados aptos para julgar 
2021 e vídeo recente do animal da seguinte forma: 
- Andando lateral direita; 
- Andando lateral esquerda; 
- Parado e filmar todos os ângulos; 
- Para leite acrescentar vídeo do úbere se estiver em lactação. 
 

OBS: Gravação com a melhor qualidade possível. Se gravar com celular posicioná-lo na 
horizontal. Estabilizar para evitar que fique tremido. Atenção a luz para que o sol fique nas costas. 
Não será permitido uso de vídeo já apresentado. 
Vídeos para julgamento no site e no youtube da ABCRSS - 05 a 09 de julho de 2021. 

DATA BASE PARA JULGAMENTO: 10/06/2021. 
 
DADOS PARA DEPÓSITO: 
Favorecido: Associação Brasileira de Criadores das Raças Simental e Simbrasil 
CNPJ: 27.190.404/0001-41 
Banco Sicoob (756)  
Agência: 3260  
Conta Corrente: 34087-1  
PIX: 27190404000141 



FICHA DE INSCRIÇÃO DE ANIMAIS 

28ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DAS RAÇAS SIMENTAL E SIMBRASIL 

2ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE GADO SIMLANDÊS 
MODELO VIRTUAL 2021 

Criador:_________________________________________________Nº _____________ 

Nome da Fazenda:________________________________________________________ 

Relacione abaixo, em ordem de preferência, os animais que participarão da Exposição.  

 
SEXO 

 
 

NOME COMPLETO 
REGISTRO 

PROVISÓRIO 
REGISTRO 
DEFINITIVO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 
Atenção: DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO – 10/06/2021 

Obs: O associado poderá inscrever qualquer quantidade de animais, porém até a 
data base terá que definir por no máximo 20 animais para concorrer ao julgamento. 

Relacione abaixo os animais reservas que participarão da Exposição. 

21     

22     

23     

24     

 
____________________________________ 
Assinatura do Criador e/ou Responsável 

 
 
NOTA: Informar os dados corretos dos animais, conforme solicitado acima. Não é 
necessária a remessa da cópia do certificado de registro, uma vez que todas as 
informações estão disponíveis no cadastro da ABCRSS.  
 
 
 
 



JUÍZES APTOS A JULGAR ANIMAIS DAS RAÇAS 
SIMENTAL E SIMBRASIL EM 2021 

 

NOME 

Agnaldo Pereira Leite Neto 

Alan Fraga 

Alfredo Geraldi Neto 

Damasceno Araújo Ribas 

Gabriela de Godoy C. Arduino 

José Carlos de Souza Passoni 

José Roberto Potiens 

Marcelo F. Muñoz Gaeta 

Marcelo Trigo de Moura 

Mário Coelho Aguiar Neto 

Martim Wilhem Breuer 

Paulo Roberto Tonin 

Plínio Paganini Filho 

 
 

CÉDULA 

À 
Associação Brasileira de Criadores das Raças Simental e Simbrasil 
Cachoeiro de Itapemirim – ES  
 
 
Prezados Senhores: 
 
Abaixo, indicação dos Jurados Efetivos de minha preferência, visando o julgamento dos animais 
das RAÇAS SIMENTAL E SIMBRASIL e GADO SIMLANDÊS, na Nacional 2021.   
                                    
 Jurados: 

SIMENTAL 
 

SIMBRASIL 
 

SIMLANDÊS 

 
1 - 
 

 
1 -    

1 -  

 
2 - 
 

 
2 - 

2 -  

 
Atenciosamente, 
 
 

___________________________________                     ____________________________ 
Nome do Expositor                                                             Data 

 
 

 
                                  ______________________________________________ 

Assinatura 

 
Nota: Seu voto será considerado, mediante recebimento das inscrições dos animais com o 
respectivo pagamento, até o dia 10 de junho de 2021, bem como a assinatura coincidir com a 
constante nos arquivos da ABCRSS. 

 



 
 
 

 

 

1ª EXPOSIÇÃO VIRTUAL NACIONAL SIMENTAL 2021 

DATA BASE DA EXPOSIÇÃO 06/07/2021 
 

CAMPEONATOS 

FÊMEAS 

1° – CAMPEONATO BEZERRA MENOR 06-09 MESES 

2°– CAMPEONATO BEZERRA MAIOR 09-12 MESES (09 meses e 1 dia até 12 meses) 

3° - CAMPEONATO NOVILHA MENOR 12-18 MESES (12 meses e 1 dia até 18 meses) 

4° - CAMPEONATO NOVILHA MAIOR 18-36 MESES (18 meses e 1 dia até 36 meses; atestado 

de prenhez obrigatório) 

5° - CAMPEONATO VACA PRECOCE ATÉ 36 MESES (Apresentação da CDN ou Certificado de 

Registro do Produto, bem como, deverá estar presente o produto ao pé, de parto próprio) 

6° - CAMPEONATO VACA PRENHE DE + 36 MENOS DE 120 MESES (36 meses e 1 dia; atestado 

de prenhez obrigatório) 

7° - CAMPEONATO VACA PARIDA DE + 36 MENOS DE 120 MESES (36 meses e 1 dia ; 

Apresentação da CDN ou Certificado de Registro do Produto, bem como, deverá estar 

presente o produto ao pé, de parto próprio) 

8° - CAMPEONATO VACA LONGEVA DE + DE 120 MESES (PRENHE OU PARIDA) (120 meses + 1 

dia; Apresentação da CDN no caso de prenhe, ou, deverá estar presente o produto ao pé, de 

parto próprio) 

OBS.: Será considerada Parida a fêmea com parto ocorrido em prazo igual ou inferior a 

240 dias. 

OBS.: A confirmação de prenhez se dará através de atestado emitido por médico 

veterinário. 

MACHOS 

09°– CAMPEONATO BEZERRO MENOR DE 06 A 10 MESES 

10°– CAMPEONATO BEZERRO MAIOR DE 10 A 15 MESES (10 meses e 1 dia até 15 meses) 

11° - CAMPEONATO JUNIOR MENOR DE 15 A 24 MESES (15 meses e 1 dia até 24 meses) 

12° - CAMPEONATO JUNIOR MAIOR DE 24 A 36 MESES (24 meses e 1 dia até 36 meses) 

13° - CAMPEONATO TOURO + 36 MESES (36 meses e 1 dia; Atestado andrológico positivo) 



 
 
 

 

PROGÊNIES 

14 - CAMPEONATO PROGÊNIE DE PAI 

Composta por, no mínimo, 4 (quatro) filhos do mesmo touro, independente de idade, que 

não sejam gêmeos, podem ser de Transferência de Embriões (TE), mas de mães diferentes 

(4 mães diferentes), com apresentação de no mínimo um animal de sexo diferente, desde 

que tenham sido julgados. Os animais, para formarem os conjuntos, não necessitam ser do 

mesmo criador e expositor. A pontuação será dividida, proporcionalmente, por animal e 

somada ao expositor e ao criador do mesmo.  

15 - CAMPEONATO PROGÊNIE DE MÃE 

Composta por, no mínimo, 2 (dois) filhos da mesma vaca, independente de sexo ou idade, 

que não sejam gêmeos, podem ser de Transferência de Embriões (TE), mas de pais 

diferentes (2 pais diferentes), desde que tenham sido julgados. Os animais, para formarem 

os conjuntos, não necessitam ser do mesmo criador e expositor. A pontuação será 

dividida, proporcionalmente, por animal e somada ao expositor e ao criador do mesmo. 

16 - CAMPEONATO GRANDE CAMPEÃ 

17 - CAMPEONATO GRANDE CAMPEÃO 

 

DOS VÍDEOS PARA AVALIAÇÃO GLOBAL 
Para o julgamento os vídeos terão data limite para entrega 10/06/2021, após essa data, a 

organização fica proibida de receber vídeos e inscrições de animais. 

Os vídeos devem ser novos (não utilizados em outros eventos, pois não serão aceitos em 

hipótese nenhuma) e devem seguir as regras: 

Animal andando lateral direita, 
Animal andando lateral esquerda, 
Animal parado e filmar todos os ângulos , 
Para leite, acrescentar vídeo do úbere se estiver em lactação. 
 
OBS: Gravação com melhor qualidade possível, os vídeos filmados pelo celular, 
obrigatoriamente deverão ser com o celular na horizontal, estabilizar para evitar que fique 
tremido. Atenção a luz, para que o sol fique nas costas. 
 

DA AVALIAÇÃO VIRTUAL 

A avaliação será feita por diferentes classes de jurados, descritas abaixo: 

1 Jurado oficial: O jurado oficial será escolhido dentro do quadro de jurados da ABCRSS. Ele 
será o único que poderá ser remunerado de acordo com combinado prévio. 
2 Jurado expositor: serão os expositores da raça ou um de seus representantes . 
3 Jurado técnico: serão demais técnicos aptos pelo colegiado de jurados da ABCRSS. 



 
 
 

 

4 Jurado associado: serão os associados da ABCRSS não expositores. 
5 Jurado convidado: qualquer pessoa convidada pela comissão organizadora.  

 

DA PONTUAÇÃO 
A pontuação será a seguinte: 
Primeiro lugar 10 pontos 
Segundo lugar 8 pontos 
Terceiro lugar 6 pontos 
Quarto lugar 5 pontos 
Quinto lugar 4 pontos 
Sexto lugar 3 pontos 
Sétimo lugar 2 pontos 
Oitavo lugar 1 pontos 
Grande Campeã (o) – 50 pontos 
Reservado Grande Campeã (o) – 30 pontos 

 
As pontuações sofrerão um fator de correção (FC) segundo a categoria do jurado 

 1) JURADO OFICIAL FC 50  

 2) EXPOSITORES DA RAÇA (ou preposto) FC 10   

 3) JURADOS CREDENCIADOS NA ABCRSS FC 10  

 4)  ASSOCIADOS ATIVOS DA ABCRSS NÃO EXPOSITORES FC 5  

 5) CONVIDADOS FC 1 
 

A classificação de cada jurado conferirá ao animal uma pontuação (conforme item acima) que 

deverá ser multiplicada pelo seu FC. A soma das pontuações (já multiplicadas pelo FC) gerará 

uma classificação final de cada campeonato. 

Em caso de empate na pontuação final, valerá a classificação do jurado oficial (entre os 

animais empatados). 

1- JURADO OFICIAL: Jurado previamente escolhido, pelos expositores, dentro do 

quadro de jurados da ABCRSS que tenha participado da última reciclagem de 

jurados realizada pela associação. Ele será o único que poderá ser remunerado, 

de acordo com o combinado prévio. 

 

2- JURADO EXPOSITOR: serão os expositores da raça ou um de seus 

representantes. 

 

3- JURADO TÉCNICO: serão os técnicos aptos a julgar pela ABCRSS e que tenha 

participado da última reciclagem de jurados realizada pela associação. 

 

4- JURADO CRIADOR/ASSOCIADO: serão os criadores da raça simental ou 

simbrasil, não expositores e que sejam associados ativos da ABCRSS. 

 



 
 
 

 

5- JURADO CONVIDADO: qualquer pessoa convidada pela comissão organizadora 

ou inscrito pelo site do evento. 

 

A Avaliação Global, não terá um número limite de julgamentos (jurados), porém para 

ser um jurado a pessoa deverá se inscrever antecipadamente de forma completa para 

que seja valido o seu julgamento e confirmada com o envio da súmula de julgamento 

para e-mail e prazo indicados. 

Caso o número de inscrição exceda o número de vagas será considerada a ordem de 

inscrição dos integrantes distribuído nas categorias. 

A súmula deve, ser preenchida de forma legível com os votos, nome do jurado e 

assinatura em todas as folhas, e posteriormente enviadas por e-mail ou entregue em 

mãos para que tenham validade. 

O jurado que não apresentar a sua súmula preenchida e assinada no julgamento de 

todas as categorias, não terá seus votos computados junto ao evento. 

DA PLANILHA DE JULGAMENTO VIRTUAL 

Na planilha de julgamento deverá constar todas as informações possíveis de auxiliar os jurados 

a selecionar os melhores animais. Informações como: pedigree, deps., números de partos, etc. 

DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

Os jurados deverão ordenar os animais de primeiro a oitavo lugar levando em conta todas as 

informações que dispõe para selecionar aqueles que, segundo seu conhecimento técnico, 

sejam os melhores animais e não apenas os melhores fenotipicamente. 

DA POSTURA DO JURADO OFICIAL  

 Poderá conversar durante o julgamento, inclusive pedindo opiniões, desde que ele 
inicie a conversa. Os demais jurados não poderão iniciar a conversa com ele. 

 

 Caso algum dos jurados estiver incomodando-o, ele poderá pedir para a comissão que 
solicite não ser incomodado ou até que esta pessoa seja retirada da pista e pare de 
avaliar os animais.  
 

DAS INSCRIÇÕES 

Data das inscrições para a Avaliação Global: de 03/05 a 10/06/2021. 
 

Valores para associados 

Pagamento até 25/05/2021 – R$ 100,00/animal  
Pagamento 26/05 a 10/06/2021 – R$ 120,00/animal 



 
 
 

 

Valores para não associados 

Pagamento até 25/05/2021 – R$ 150,00/animal  
Pagamento 26/05 a 10/06/2021 – R$ 200,00/animal 

 

PAGAMENTOS DAS INSCRIÇÕES 
Os pagamentos das inscrições devem seguir as regras de valores acima, e serem efetuadas na 
conta da ABCRSS descrita abaixo: 
 
FAVORECIDO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DAS RAÇAS SIMENTAL E SIMBRASIL 
CNPJ: 27.190.404/0001-41 
BANCO SICOOB 
Nº DO BANCO: 756 
AGÊNCIA: 3260 
CONTA CORRENTE: 34087-1 
PIX: 27190404000141 
 
OBS: Todos os participantes devem comunicar a ABCRSS sobre o pagamento e enviar um 
comprovante da transação para que o mesmo seja localizado pela equipe. 
 

ESCOLHA DO JURADO 
No ato da inscrição, o expositor deverá sugerir em ordem de sua escolha, a indicação de dois 
jurados, da relação de jurados aptos na ABCRSS, para que seja o jurado oficial da exposição. 
 

ENVIO DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições, nomes e registros dos animais devem ser enviados todos para o e-mail: 
exposimentalsimbrasil@hotmail.com.   

 

 

 

mailto:exposimentalsimbrasil@hotmail.com


 

 

CATEGORIAS DE EXPOSIÇÕES PARA AVALIAÇÃO GLOBAL DAS RAÇAS 

SIMENTAL DUPLA APTIDÃO E SIMLÂNDES 2021 

DATA BASE DA EXPOSIÇÃO 06/07/2021   
 
CAMPEONATOS 
 

FÊMEA 

1- Campeonato bezerra -  até 10 meses (06 meses + 1 dia a 10 meses) 
 

2- Campeonato Novilha Menor - + de 10 até 15 meses (10 meses + 1 dia até 15 meses) 
 

3- Campeonato Novilha - + de 15 até 20 meses (15 meses + 1 dia até 20 meses) 
 

4- Campeonato Novilha Maior - + de 20 até 30 meses (20 meses + 1 dia até 30 meses e prenha) 
    Obs: Todos os animais para participar do campeonato NOVILHA MAIOR deverão estar com 
PRENHEZ POSITIVO. 

 
5- Campeonato Vaca Precoce -  até 30 meses lactação (20 meses + 1 dia até 30 meses e parida) 

 
6- Campeonato vaca jovem - + de 30 até 42 meses lactação (30 meses + 1 dia até 42 meses e parida) 

 
7- Campeonato vaca - + de 42 até 60 meses lactação (42 meses + 1 dia até 60 meses e parida) 

 
8- Campeonato vaca adulta - + de 60 meses em lactação (60 meses + 1 dia e parida) 

Obs: Todos os animais para participar do campeonato VACA ADULTA deverão apresentar 
comprovação de 2 (dois) partos próprios. 

 
9- Campeonato vaca seca jovem – de 30 meses até 42 meses prenhe e seca (30 meses + 1 dia até 42 
meses, prenhe e seca)  

Obs:Ttodos os animais para participar do campeonato VACA SECA JOVEM deverão apresentar 
atestado de prenhez positiva mais uma (+1) parição comprovada de parto próprio. 

 
10- Campeonato vaca seca - + de 42 meses até 60 meses prenhe e seca (42 meses + 1 dia até 60 
meses e prenhe e seca) 

Obs: Todos os animais para participar do campeonato VACA SECA deverão apresentar atestado 
de prenhez positiva mais uma (+1) parição comprovada de parto próprio. 

 
11- Campeonato vaca seca adulta - + de 60 meses prenhe e seca (60 meses + 1 dia e prenhe e seca) 

Obs: Todos os animais para participar do campeonato VACA SECA ADULTA deverão apresentar 
atestado de prenhez positiva mais duas (+2) parições comprovadas de parto próprio. 

 
12- Campeonato melhor úbere jovem (Campeãs e Reservadas de Vaca Precoce e Vaca Jovem) 

 
13- Campeonato melhor úbere adulto (Campeãs e Reservadas de Vaca e Vaca Adulta)  

 



 

 

14- Campeonato Melhor Úbere da exposição (Campeãs e Reservadas de Melhor Úbere Jovem e 
Melhor Úbere Adulto)  

 
MACHOS 

 
1- Campeonato bezerro – de 06 até 12 meses (de 6 a 12 meses) 

 
2- Campeonato júnior -  de + de 12 até 24 meses (12 meses + 1 dia até 24 meses) 

 
3- Campeonato touro jovem - + de 24 até 36 meses (24 meses + 1 dia até 36 meses) 

Obs: todos os animais para participar do campeonato TOURO JOVEM deverão apresentar 
exame andrológico positivo 

 
4- Campeonato touro sênior - de 36 meses (36 meses + 1 dia) 

Obs: todos os animais para participar do campeonato TOURO SÊNIOR deverão apresentar 
exame andrológico positivo. 

 
        

PROGÊNIES DE PAI E MÃE 
 

1-  Campeonato Progênie de Pai 
Composta por no mínimo, 4 (quatro) animais filhos do mesmo touro, independente de idade, que não 
sejam gêmeos, podem ser de Transferência de Embrião (TE), ou fertilização in vitro (FIV) mas de mães 
diferentes desde que tenham sido julgados. 
Os animais para formarem os conjuntos não necessitam ser do mesmo criador e expositor. A 
pontuação será dividida, proporcionalmente por animal e somada ao expositor e ao criador. 

 
2- Campeonato Progênie Mãe 
Composta por no mínimo, 2 (dois) filhos da mesma mãe, independente de sexo ou idade que não 
sejam gêmeos, podem ser de TE, FIV mas de pais diferentes, desde que tenham sido julgadas. 
Os animais para formarem os conjuntos não necessitam ser do mesmo criador e expositor. A 
pontuação será dividida, proporcionalmente por animal e somada ao expositor e ao criador. 

 

GRANDES CAMPEONATOS 
 

1- GRANDE CAMPEÃ JOVEM (Campeãs dos campeonatos: BEZERRA, NOVILHA MENOR, NOVILHA E 
NOVILHA MAIOR) 
(E ao de Reservada Campeã Jovem, concorrem também além dos demais campeãs, mencionadas 
acima, a respectiva Reservada da Grande Campeã em seu campeonato). 

 
2- GRANDE CAMPEÃ FÊMEA (Campeãs dos campeonatos: VACA PRECOCE, VACA JOVEM, VACA, VACA 
ADULTA, VACA SECA JOVEM e VACA SECA ADULTA) 
(E ao de Reservada Grande, concorrem também além dos demais campeãs, mencionadas acima, a 
respectiva Reservada da Grande Campeã em seu campeonato). 

 
3- GRANDE CAMPEÃO MACHO (Campeões dos campeonatos: BEZERRO, JÚNIOR, TOURO JOVEM e 
TOURO SÊNIOR) 
(E ao de Reservado Campeão Macho, concorrem também além dos demais campeões, o respectivo 
Reservado do Grande Campeão em seu campeonato). 

  



 

 

DOS VÍDEOS PARA AVALIAÇÃO GLOBAL 

Para o julgamento os vídeos terão data limite para entrega 10/06/2021, após essa data, a organização 
fica proibida de receber vídeos e inscrições de animais. 

Os vídeos devem ser novos (não utilizados em outros eventos, pois não serão aceitos em hipótese 
nenhuma) e devem seguir as regras: 

Animal andando lateral direita, 
Animal andando lateral esquerda, 
Animal parado e filmar todos os ângulos  
Para leite, acrescentar vídeo do úbere se estiver em lactação. 

 
OBS: Gravação com melhor qualidade possível, os vídeos filmados pelo celular, obrigatoriamente 
deverão ser com o celular na horizontal, estabilizar para evitar que fique tremido. Atenção a luz, para 
que o sol fique nas costas. 

 

PONTUAÇÃO JURADOS 
 

As pontuações serão ajustadas em concordância com um fator de correção (FC) em conformidade 
com a classe do jurado, a seguir: 

 

Jurado FC 

Jurado Oficial 50 

Jurado Expositor 10 

Jurado Técnico 10 

Jurado Associado 05 

Jurado Convidado 01 

 
 

As pontuações sofrerão um fator de correção (FC) segundo a categoria do jurado 

 1) JURADO OFICIAL FC 50  

 2) EXPOSITORES DA RAÇA (ou preposto) FC 10   

 3) JURADOS CREDENCIADOS NA ABCRSS FC 10  

 4)  ASSOCIADOS ATIVOS DA ABCRSS NÃO EXPOSITORES FC 5  

 5) CONVIDADOS FC 1 
 

A classificação de cada jurado conferirá ao animal uma pontuação (conforme item acima) que deverá 

ser multiplicada pelo seu FC. A soma das pontuações (já multiplicadas pelo FC) gerará uma 

classificação final de cada campeonato. 

Em caso de empate na pontuação final, valerá a classificação do jurado oficial (entre os animais 

empatados). 

1- JURADO OFICIAL: Jurado previamente escolhido, pelos expositores, dentro do quadro de jurados 

da ABCRSS que tenha participado da última reciclagem de jurados realizada pela associação. Ele 

será o único que poderá ser remunerado, de acordo com o combinado prévio. 

 

2- JURADO EXPOSITOR: serão os expositores da raça ou um de seus representantes. 

 



 

 

3- JURADO TÉCNICO: serão os técnicos aptos a julgar pela ABCRSS e que tenha participado da última 

reciclagem de jurados realizada pela associação. 

 

4- JURADO CRIADOR/ASSOCIADO: serão os criadores da raça simental ou simbrasil, não expositores 

e que sejam associados ativos da ABCRSS. 

 

5- JURADO CONVIDADO: qualquer pessoa convidada pela comissão organizadora ou inscrito pelo 

site do evento. 

 

A Avaliação Global, não terá um número limite de julgamentos (jurados), porém para ser um jurado a 

pessoa deverá se inscrever antecipadamente de forma completa para que seja valido o seu 

julgamento e confirmada com o envio da súmula de julgamento para e-mail e prazo indicados. 

Caso o número de inscrição exceda o número de vagas será considerada a ordem de inscrição dos 

integrantes distribuídos nas categorias. 

A súmula deve ser preenchida de forma legível com os votos, nome do jurado e assinatura em todas 

as folhas, e posteriormente enviadas por e-mail ou entregue em mãos para que tenham validade. 

O jurado que não apresentar a sua súmula preenchida e assinada no julgamento de todas as 

categorias, não terá seus votos computados junto ao evento. 

DA PLANILHA DE JULGAMENTO VIRTUAL 

Na planilha de julgamento deverá constar todas as informações possíveis de auxiliar os jurados a 

selecionar os melhores animais. Informações como: pedigree, deps., números de partos, etc. 

DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

Os jurados deverão ordenar os animais de primeiro a oitavo lugar levando em conta todas as 

informações que dispõe para selecionar aqueles que, segundo seu conhecimento técnico, sejam os 

melhores animais e não apenas os melhores fenotipicamente. 

DA POSTURA DO JURADO OFICIAL  

 Poderá conversar durante o julgamento, inclusive pedindo opiniões, desde que ele inicie a conversa. 
Os demais jurados não poderão iniciar a conversa com ele. 

 

 Caso algum dos jurados estiver incomodando-o, ele poderá pedir para a comissão que solicite não ser 
incomodado ou até que esta pessoa seja retirada da pista e pare de avaliar os animais.  

 

DAS INSCRIÇÕES 

Data das inscrições para a Avaliação Global: de 03/05 a 10/06/2021. 
 

 

 



 

 

Valores para associados da ABCRSS 

Pagamento até 25/05/2021 – R$ 100,00/animal  
Pagamento 26/05 a 10/06/2021 – R$ 120,00/animal 

 

Valores para não associados 

Pagamento até 25/05/2021 – R$ 150,00/animal  
Pagamento 26/05 a 10/06/2021 – R$ 200,00/animal 

 
PAGAMENTOS DAS INSCRIÇÕES 
Os pagamentos das inscrições devem seguir as regras de valores acima, e serem efetuadas na conta 
da ABCRSS descrita abaixo: 

 
FAVORECIDO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DAS RAÇAS SIMENTAL E SIMBRASIL 
CNPJ: 27.190.404/0001-41 
BANCO SICOOB 
Nº DO BANCO: 756 
AGÊNCIA: 3260 
CONTA CORRENTE: 34087-1 
PIX: 27190404000141 

 
OBS: Todos os participantes devem comunicar a ABCRSS sobre o pagamento e enviar um 
comprovante da transação para que o mesmo seja localizado pela equipe. 

 

ESCOLHA DO JURADO 
No ato da inscrição, o expositor deverá sugerir em ordem de sua escolha, a indicação de dois jurados, 
da relação de jurados aptos na ABCRSS, para que seja o jurado oficial da exposição. 

 

ENVIO DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições, nomes e registros dos animais devem ser enviados todos para o e-mail: 
exposimentalsimbrasil@hotmail.com.  

 

mailto:exposimentalsimbrasil@hotmail.com


 

1ª EXPOSIÇÃO VIRTUAL NACIONAL SIMBRASIL 2021 

DATA BASE DA EXPOSIÇÃO 06/07/2021 
 

CAMPEONATOS 

FÊMEAS 

1° - CAMPEONATO BEZERRA MENOR 06-09 MESES 

2°- CAMPEONATO BEZERRA MAIOR 09-12 MESES (09 meses e 1 dia até 12 meses) 

3° - CAMPEONATO NOVILHA MENOR 12-18 MESES (12 meses e 1 dia até 18 meses) 

4° - CAMPEONATO NOVILHA MAIOR 18-36 MESES (18 meses e 1 dia até 36 meses; atestado 

de prenhez obrigatório) 

5° - CAMPEONATO VACA PRECOCE ATÉ 36 MESES (Apresentação da CDN ou Certificado de 

Registro do Produto, bem como, deverá estar presente o produto ao pé, de parto próprio) 

6° - CAMPEONATO VACA PRENHE DE + 36 MENOS DE 120 MESES (36 meses e 1 dia; atestado 

de prenhez obrigatório) 

7° - CAMPEONATO VACA PARIDA DE + 36 MENOS DE 120 MESES (36 meses e 1 dia; 

Apresentação da CDN ou Certificado de Registro do Produto, bem como, deverá estar 

presente o produto ao pé, de parto próprio) 

8° - CAMPEONATO VACA LONGEVA DE + DE 120 MESES (PRENHE OU PARIDA) (120 meses + 1 

dia; Apresentação da CDN no caso de prenhe, ou, deverá estar presente o produto ao pé, de 

parto próprio) 

OBS.: Será considerada Parida a fêmea com parto ocorrido em prazo igual ou inferior a 

240 dias. 

OBS.: A confirmação de prenhez se dará através de atestado emitido por médico 

veterinário. 

MACHOS 

09°– CAMPEONATO BEZERRO MENOR DE 06 A 10 MESES 

10°– CAMPEONATO BEZERRO MAIOR DE 10 A 15 MESES (10 meses e 1 dia até 15 meses) 

11° - CAMPEONATO JUNIOR MENOR DE 15 A 24 MESES (15 meses e 1 dia até 24 meses) 

12° - CAMPEONATO JUNIOR MAIOR DE 24 A 36 MESES (24 meses e 1 dia até 36 meses) 

13° - CAMPEONATO TOURO + 36 MESES (36 meses e 1 dia; Atestado andrológico positivo) 

 



 

PROGÊNIES 

14º - CAMPEONATO PROGÊNIE DE PAI 

Composta por, no mínimo, 4 (quatro) filhos do mesmo touro, independente de idade, que não 

sejam gêmeos, podem ser de Transferência de Embriões (TE), mas de mães diferentes (4 mães 

diferentes), com apresentação de no mínimo um animal de sexo diferente, desde que tenham 

sido julgados. Os animais, para formarem os conjuntos, não necessitam ser do mesmo criador 

e expositor. A pontuação será dividida, proporcionalmente, por animal e somada ao expositor 

e ao criador do mesmo.  

15º - CAMPEONATO PROGÊNIE DE MÃE 

As mães da progênie poderão ser animais com graus de sangue 1/2, 1/4, 5/8 e 5/8, PS, desde 

que devidamente registradas na ABCRSS. 

Composta por, no mínimo, 2 (dois) filhos da mesma vaca, independente de sexo ou idade, que 

não sejam gêmeos, podem ser de Transferência de Embriões (TE), mas de pais diferentes (2 

pais diferentes), desde que tenham sido julgados. Os animais, para formarem os conjuntos, 

não necessitam ser do mesmo criador e expositor. A pontuação será dividida, 

proporcionalmente, por animal e somada ao expositor e ao criador do mesmo.  

16º - CAMPEONATO GRANDE CAMPEÃ 

17º - CAMPEONATO GRANDE CAMPEÃO 

 

DOS VÍDEOS PARA AVALIAÇÃO GLOBAL 

Para o julgamento os vídeos terão data limite para entrega 10/06/2021, após essa data, a 

organização fica proibida de receber vídeos e inscrições de animais. 

Os vídeos devem ser novos (não utilizados em outros eventos, pois não serão aceitos em 

hipótese nenhuma) e devem seguir as regras: 

Animal andando lateral direita, 
Animal andando lateral esquerda, 
Animal parado e filmar todos os ângulos, 
Para leite, acrescentar vídeo do úbere se estiver em lactação. 
 
OBS: Gravação com melhor qualidade possível, os vídeos filmados pelo celular, 
obrigatoriamente deverão ser com o celular na horizontal, estabilizar para evitar que fique 
tremido. Atenção a luz, para que o sol fique nas costas. 
 

 

 



 

DA AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita por diferentes classes de jurados, descritas abaixo: 

1 Jurado oficial: O jurado oficial será escolhido dentro do quadro de jurados da ABCRSS. Ele 
será o único que poderá ser remunerado de acordo com combinado prévio. 
2 Jurado expositor: serão os expositores da raça ou um de seus representantes . 
3 Jurado técnico: serão demais técnicos aptos pelo colegiado de jurados da ABCRSS. 
4 Jurado associado: serão os associados da ABCRSS não expositores. 
5 Jurado convidado: qualquer pessoa convidada pela comissão organizadora. 

 

DA PONTUAÇÃO 

A pontuação será a seguinte 
Primeiro lugar 10 pontos 
Segundo lugar 8 pontos 
Terceiro lugar 6 pontos 
Quarto lugar 5 pontos 
Quinto lugar 4 pontos 
Sexto lugar 3 pontos 
Sétimo lugar 2 pontos 
Oitavo lugar 1 pontos 
Grande Campeã (o) – 50 pontos 
Reservado Grande Campeã (o) – 30 pontos 
 

As pontuações sofrerão um fator de correção (FC) segundo a categoria do jurado 

 1) JURADO OFICIAL FC 50  

 2) EXPOSITORES DA RAÇA (ou preposto) FC 10   

 3) JURADOS CREDENCIADOS NA ABCRSS FC 10  

 4)  ASSOCIADOS ATIVOS DA ABCRSS NÃO EXPOSITORES FC 5  

 5) CONVIDADOS FC 1 
 

A classificação de cada jurado conferirá ao animal uma pontuação (conforme item acima) que 

deverá ser multiplicada pelo seu FC. A soma das pontuações (já multiplicadas pelo FC) gerará 

uma classificação final de cada campeonato. 

Em caso de empate na pontuação final, valerá a classificação do jurado oficial (entre os 

animais empatados). 

1- JURADO OFICIAL: Jurado previamente escolhido, pelos expositores, dentro do 

quadro de jurados da ABCRSS que tenha participado da última reciclagem de 

jurados realizada pela associação. Ele será o único que poderá ser remunerado, 

de acordo com o combinado prévio. 

 

2- JURADO EXPOSITOR: serão os expositores da raça ou um de seus 

representantes. 



 

 

3- JURADO TÉCNICO: serão os técnicos aptos a julgar pela ABCRSS e que tenha 

participado da última reciclagem de jurados realizada pela associação. 

 

4- JURADO CRIADOR/ASSOCIADO: serão os criadores da raça simental ou 

simbrasil, não expositores e que sejam associados ativos da ABCRSS. 

 

5- JURADO CONVIDADO: qualquer pessoa convidada pela comissão organizadora 

ou inscrito pelo site do evento. 

 

A Avaliação Global, não terá um número limite de julgamentos (jurados), porém para 

ser um jurado a pessoa deverá se inscrever antecipadamente de forma completa para 

que seja válido o seu julgamento e confirmada com o envio da súmula de julgamento 

para e-mail e prazo indicados. 

Caso o número de inscrição exceda o número de vagas será considerada a ordem de 

inscrição dos integrantes distribuído nas categorias. 

A súmula deve ser preenchida de forma legível com os votos, nome do jurado e 

assinatura em todas as folhas, e posteriormente enviadas por e-mail ou entregue em 

mãos para que tenham validade. 

O jurado que não apresentar a sua súmula preenchida e assinada no julgamento de 

todas as categorias, não terá seus votos computados junto ao evento. 

DA PLANILHA DE JULGAMENTO VIRTUAL 

Na planilha de julgamento deverá constar todas as informações possíveis de auxiliar os jurados 

a selecionar os melhores animais. Informações como: pedigree, deps., números de partos, etc. 

DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

Os jurados deverão ordenar os animais de primeiro a oitavo lugar levando em conta todas as 

informações que dispõe para selecionar aqueles que, segundo seu conhecimento técnico, 

sejam os melhores animais e não apenas os melhores fenotipicamente. 

DA POSTURA DO JURADO OFICIAL  

 Poderá conversar durante o julgamento, inclusive pedindo opiniões, desde que ele 
inicie a conversa. Os demais jurados não poderão iniciar a conversa com ele. 

 

 Caso algum dos jurados estiver incomodando-o, ele poderá pedir para a comissão que 
solicite não ser incomodado ou até que esta pessoa seja retirada da pista e pare de 
avaliar os animais.  

 

 



 

DAS INSCRIÇÕES 

Data das inscrições para a Avaliação Global: de 03/05 a 10/06/2021. 
 

Valores para associados  

Pagamento até 25/05/2021 – R$ 100,00/animal  
Pagamento 26/05 a 10/06/2021 – R$ 120,00/animal 
 

Valores para não associados 

Pagamento até 25/05/2021 – R$ 150,00/animal  
Pagamento 26/05 a 10/06/2021 – R$ 200,00/animal 
 

PAGAMENTOS DAS INSCRIÇÕES 
 
Os pagamentos das inscrições devem seguir as regras de valores acima, e serem efetuadas na 
conta da ABCRSS descrita abaixo: 
 
FAVORECIDO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DAS RAÇAS SIMENTAL E SIMBRASIL 
CNPJ: 27.190.404/0001-41 
BANCO SICOOB 
Nº DO BANCO: 756 
AGÊNCIA: 3260 
CONTA CORRENTE: 34087-1 
PIX: 27190404000141 
 
OBS: Todos os participantes devem comunicar a ABCRSS sobre o pagamento e enviar um 
comprovante da transação para que o mesmo seja localizado pela equipe. 
 

ESCOLHA DO JURADO 
 
No ato da inscrição, o expositor deverá sugerir em ordem de sua escolha, a indicação de dois 
jurados, da relação de jurados aptos na ABCRSS, para que seja o jurado oficial da exposição. 

 
ENVIO DAS INSCRIÇÕES 
 
As inscrições, nomes e registros dos animais devem ser enviados todos para o e-mail: 
exposimentalsimbrasil@hotmail.com.  
 

mailto:exposimentalsimbrasil@hotmail.com

