20.1 TERMO DE RESPONSABILIDADE E LEGALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE
ANIMAIS NO ESTANDE
PRAZO DE ENTREGA: 05 de julho de 2018
Para a exposição de animais no estande, será necessário que o expositor
apresente um Atestado Sanitário emitido por médico veterinário devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária da Unidade Federativa de origem dos animais,
comprovando a saúde dos mesmos e o atendimento às medidas sanitárias definidas pelo serviço veterinário
oficial e pelos órgãos de saúde pública, com destaque para a comprovação de imunização anti-rábica.
É necessário 1(um) Atestado Sanitário para cada animal a ser exposto na PET SOUTH AMERICA.
O expositor deverá apresentar atestado sanitário do animal no dia de entrada do mesmo, tendo a validade de no
máximo 7 (sete) dias.
OS ANIMAIS NÃO PODERÃO CIRCULAR NOS CORREDORES DA FEIRA, DEVEM MANTER-SE NO ESTANDE DA
EMPRESA RESPONSÁVEL OU NA “ÁREA DE DESCANSO”.
Não será permitida a entrada ou exibição de animais silvestres e/ou exóticos na Pet South America. Exceto
aqueles com registro e prévia autorização por parte do Ibama e demais órgãos regulatórios, se houver, que
permitam que o animal possa ser exposto durante o período da feira exigindo-se a apresentação do GTA – Guia
de Transporte Animal, assim como a apresentação do atestado de saúde do animal contendo registro de todas as
vacinas e prazo de validade, emitido pelo médico veterinário, às Responsáveis Técnicas (RT) do evento que
estarão localizadas na área do CAEX (centro de atendimento ao expositor. Hamster, coelhos, etc... é necessário
apenas apresentação do atestado de saúde do animal, emitido pelo médico veterinário.
Durante o período de exposição do animal, a circulação do mesmo pelos corredores e áreas comuns está proibida
estando sua permanência restrita ao espaço do estande contratado pelo expositor, assim como, o manejo do
animal em quaisquer áreas incluindo-se nesta restrição o próprio espaço do estande. No caso especifico de
primatas, está expressamente proibida a entrada, exposição e manuseio de primatas em qualquer dependência
do evento, incluindo-se o estande contratado pelo expositor.
O envio deste formulário deve ser feito impreterivelmente até a data de 05/07/2018, devidamente preenchido
e assinado e enviado para: michelle.mori@nm-brasil.com.br
Dados do Animal
Empresa:________________________________________________________________________
Representante Legal:_______________________________________________________________
Nome do Animal:__________________________________________________________________
Espécie:_________________________________________________________________________
Raça:___________________________________________________________________________
Sexo:___________________________________________________________________________
Idade:__________________________________________________________________________
Obs.: Em caso de mais 1(um) animal, favor preencher fichas individuais para cada um. Lembrando que serão
permitidos no máximo 6 (seis) animais por estandes.
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Assumo a inteira responsabilidade pelos danos causados a terceiros por consequência do animal descrito acima,
bem como sua procedência registro junto ao IBAMA e outros órgãos competentes, durante a montagem,
realização e desmontagem da PET SOUTH AMERICA.
São Paulo, ____/____/ 2018
Responsável pelo animal:
NOME:__________________________________________________________________________
RG:_____________________________________________________________________________
ASSINATURA:____________________________________________________________________
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