
DE 9 A 12 DEZEMBRO 2020 
PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SALVADOR

Em Dezembro a Bahia 
vai ser a Terra do Bode!
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A ACCOBA – Associação de Criadores de Caprinos e 

Ovinos da Bahia realizará entre os dias 9 a 12 de 

Dezembro de 2020 no Parque de Exposições 

Agropecuárias de Salvador, a I Exposição Virtual de 

Caprinos e Ovinos. O evento será inteiramente virtual e 

sem a presença de público visitante, devido a pandemia do 

novo corona vírus e as restrições impostas pelas 

autoridades públicas e sanitárias dos governos das três 

esferas do poder.

Durante a sua realização, que será transmitida pela 

internet, através de serviços de streaming e das redes 

sociais, o mercado poderá participar remotamente das 

atividades do evento, que sediará as Exposições 

Nacionais das Raças Caprinas Anglo Nubiano e Boer, 

além oferecer a possibilidade de comercialização de 

animais através de leilões e venda direta e, também, com a 

difusão de conhecimento e informação através de cursos e 

palestras transmitidas ao vivo. 

O evento tem a expectativa de reunir 500 animais de 80 

criatórios de diversas raças em seis estados da 

federação e contará com o apoio de órgãos de fomento e 

regulação da atividade.

EXPOSIÇÃO 
NACIONAL 
DO ANGLO 

EXPOSIÇÃO 
NACIONAL 
DO BOER

APRESENTAÇÃO
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O evento busca estimular ainda mais o importante setor do 

mercado, que mesmo tendo se mantido em bom 

funcionamento no período pandêmico vem sendo a base 

de sustentação da economia brasileira, e que, no nosso 

estado, precisa se desenvolver ainda mais e manter o vetor 

de crescimento do PIB da Bahia para a obtenção de 

melhores resultados em 2021, já que para no ano de 2020 

temos uma previsão de retração econômica de 

aproximadamente 5%.

Ainda com a finalidade de desenvolver as atividades do 

setor, o evento propõe a troca de experiências sobre 

manejo, difusão de conhecimentos, melhoramento 

genético e apresentação de novas tecnologias para uma 

evolução dos criatórios e desenvolvimento dos rebanhos.

OBJETIVOS
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Com o cenário atual, os eventos com concentração de 

pessoas têm regras de restrição para evitar a disseminação 

da COVID-19, houve um impacto drástico em como 

organizar e realizar eventos durante esse período. Embora 

as aglomerações de pessoas estejam fora de questão, a 

tecnologia tornou-se uma aliada e possibilitou que eventos 

antes 100% presenciais ocorressem agora de forma virtual, 

levando muitos outros benefícios aos participantes. Um 

deles é a possibilidade da presença e participação de 

grupos de interesse de outros estados e países que em 

alguns casos eram inviabilizadas em função dos altos 

custos que uma viagem pode vir a ter. Nesse cenário, a 

ACCOBA vê como alternativa para movimentação do setor 

produtivo, a realização da I Exposição Virtual de 

Caprinos e Ovinos. Serão realizados julgamentos de 

diversas raças, entre tantas outras atividades para os 

criadores e expositores, que será restrito a presença física 

apenas aos envolvidos diretamente, considerando todas as 

regras de distanciamento social e higienização exigidas 

pelas autoridades.

JUSTIFICATIVA
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Como forma de prevenção de disseminação do COVID-
19, a ACCOBA irá adotar medidas de higienização e 
monitoramento de todos os participantes e prestadores de 
serviços. Em favor dessas medidas, a área utilizada para 
realização do evento será totalmente ventilada e aberta, 
sem que haja nenhuma atividade em salas fechadas ou 
confinadas. Para tanto, 10 medidas serão adotadas:

1. Uso obrigatório de máscaras de proteção para todo 
staff, fornecedores, expositores e quaisquer profissionais 
envolvidos no evento, inclusive com ampla comunicação, 
que será focada na conscientização e na obrigatoriedade 
do uso. Haverá a disponibilidade de pontos para 
distribuição gratuita de máscaras no local do evento;
2. Uso de medidor de temperatura de todo o público 
participante no acesso ao evento de acordo com o nível de 
restrição. Aferição de temperatura de todo o staff, 
fornecedores, expositores e qualquer integrante envolvido 
na produção do evento;
3. Encaminhamento das pessoas que apresentarem alta 
temperatura ou outros sintomas visíveis para atendimento 
médico disponível nas dependências do evento, com 
avaliação e comunicação às autoridades de saúde;

DE CAPRINOS 
& OVINOS

EXPOSIÇÃO VIRTUAL

PREVINA-SE!
USE A MÁSCARA

REALIZAÇÃO APOIO

METODOLOGIA
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4. Distanciamento de pelo menos um metro e meio entre 

pessoas nas filas, caso ocorra, com uso obrigatório de 

máscaras, conforme legislação local. E ainda sinalização 

visual, marcações e identificações de filas, isolamentos 

físicos com grades, cones, barreiras de proteção e 

segurança, “unifilas” de sentido único, além de 

orientadores com informações visíveis, em toda a área de 

abrangência do evento;

5. As informações gerais a respeito das restrições 

operacionais, bem como as medidas necessárias ao 

cumprimento da legislação vigente e aos protocolos 

adotados para atender às questões de higiene, limpeza, 

proteção e segurança sanitária em todo o local do evento 

deverão ser prévia e amplamente divulgadas aos 

participantes;

6. Disponibilizar material informativo e sinalização 

adequada com as devidas instruções sobre o protocolo nas 

áreas dos eventos, com o intuito de proteção e segurança 

de profissionais, colaboradores, operadores e todos os 

participantes do evento;

7. Providenciar o distanciamento de mesas e cadeiras e a 

redução de ocupação dos espaços, quando em áreas de 

alimentação, a fim de garantir o isolamento mínimo de um 

metro e meio;

8. Ampla instalação de lavabos para higienização das 

mãos com água e sabonete líquido, disponibilizados pelo 

evento, bem como dispensadores de álcool 70% INPM com 

equipe de reposição em todo o período do evento;

9. Pulverização contínua de toda área do evento com 

solução sanitizante de hipoclorito de sódio com 

concentração 1%, por pulverizadores motorizados e 

bombas costais;

10. Todos os veículos passarão por desinfecção dos pneus 

na barreira de entrada, que será única e restrita aos 

profissionais envolvidos no evento e expositores.
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A I Exposição Virtual de Caprinos e Ovinos seguirá o 

seguinte cronograma: 

06 e 07/12 - Recepção dos animais 

08/12 - Mensuração e pesagem dos animais que estarão 

sendo expostos em pista para julgamento. 

09 e 11/12 - Julgamentos, que acontecerão de 08:00 às 

20:00. 

11/12 - 8º Leilão Anglo Brasil. 

12/12 - Leilão Nacional Boer. 

A saída dos animais acontecerá logo após o encerramento 

do último julgamento e será acompanhada por toda 

equipe de sanitização até a retirada do último animal, 

quando iniciará o trabalho de limpeza e desinfecção da 

área do evento.

CRONOGRAMA
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APOIO


