
 
 
Exponel Avaré 2018: o maior show da pecuária paulista 
apresenta muitas novidades  
 
Tradicional estância turística e consolidado pólo do 
agronegócio, a cidade de Avaré, localizada a 263 
quilômetros da capital paulista, se prepara para receber 
criadores de vários estados brasileiros. Entre os dias 20 e 
23 junho, o Parque de Exposições Fernando Cruz 
Pimentel, será palco da Exponel Avaré 2018. O evento 
que completa cinco anos com essa denominação é 
realizado pelo Núcleo dos Criadores de Nelore de Avaré e 
Região, presidido pelo pecuarista Luiz Carlos Marino.  
 
Bovinos: 
Os primeiros exemplares já começaram a chegar no recinto 
e a expectativa é receber mais de 400 animais da raça 
Nelore. Essa é uma das 11 exposições oficiais que fazem 
parte do Circuito Nacional do Ranking de Nelore 
2017/2018, que será finalizado durante a Expoinel 
Nacional, em Uberaba (MG), no mês de setembro. Uma 
pista com alto nível genético e muito disputada! Os juízes 
Valdecir Marin Júnior, Ricardo Gomes de Lima e José 
Delsique de Macedo Borges serão os responsáveis pelas 
avaliações.  
Além do Julgamento do Nelore, a raça Angus também vai 
exibir em pista todos os seus atributos. 
 
Leilões: 
A Exponel Avaré também será palco de três importantes 
leilões de Nelore e Angus, que juntos devem movimentar 
mais de R$6milhões.  



No dia 21 de junho, no Recinto da EMAPA, situado no 
Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel, o Leilão 
Avaré Angus Show vai ofertar matrizes e reprodutores da 
mais elevada qualidade genética e produtiva. No comando 
do remate estão a Casa Branca Agropastoril e a Fazenda 
São Marco. A partir das 20h, a MF Rural vai transmitir 
online o leilão. 
Nos dias 22 e 23 de junho, os Leilões HRO 2018, serão 
realizados na Fazenda Tapijara, em Arandu (SP). Para o 
primeiro dia foram selecionadas prenhezes das doadoras 
mais cobiçadas do Nelore. Já a segunda etapa contará 
com bezerras, novilhas de pista e doadoras de produção 
comprovada. O grande destaque será a venda de 100% da 
Parla FIV AJJ, matriz recordista de preço da raça e Bi 
Grande Campeã Nacional. Os Leilões HRO 2018 serão 
transmitidos ao vivo pelo Canal Rural. Dia 22 a partir das 
21h e dia 23 às 13h. 
Todos os leilões da Exponel Avaré 2018 são assessorados 
pela SAP, Sucesso Assessoria e Genética, que há mais de 
20 anos vem prestando serviços para criadores de todo o 
Brasil. 
 
Equinos: 
Conhecida como a Capital Nacional do Cavalo, Avaré tem 
uma forte tradição equestre. E nesta edição, as novidades 
chegam a galope. Julgamento, Provas de Rédeas e Provas 
de 3 Tambores são alguns dos atrativos. 
O Julgamento Geral da raça Mangalarga deve reunir na 
pista central do Parque de Exposições Fernando Cruz 
Pimentel cerca de 90 animais de diversos estados. O 
jurado Marcelo Boaro Júnior vai conduzir os trabalhos. 
Morfologia, marcha e galope serão as categorias avaliadas. 
Uma das inovações é a I Copa Avaré de 3 Tambores, 
promovida pela NBHA (National Barrel Horse Association 
of Brazil). Essa prova será uma seletiva para o 2º 
Campeonato Mundial Jovem, que vai acontecer durante o 
41º Campeonato Nacional ABQM e deve receber 
representantes de 22 países. A Copa Avaré também vai 



classificar para Copa dos Campeões e para o Campeonato 
Brasileiro da NBH.  Serão distribuídos mais de R$60 mil em 
prêmios. O vencedor vai receber ainda uma taça dourada 
de 1,20m. Por enquanto a taça será transitória, mas se por 
três vezes consecutivas um competidor for vencedor da 
competição, ele ficará permanentemente com a taça.  
As Provas de Rédeas também prometem agitar a Exponel 
Avaré 2018. A programação inclui a 4ª  
Etapa NCCR (Núcleo Castelo do Cavalo de Rédeas), XIV 
Futurity Haras Dan/VIII GP Reminic N Dunit e a 3ª Seletiva 
WEG. A 4ª Etapa NCCR contará com premiação de R$20 
mil.  Já a 3ª Seletiva WEG, comandada pela ANCR 
(Associação Nacional do Cavalo de Rédeas) será a última 
oportunidade para os atletas que almejam conquistar uma 
vaga para os Jogos Equestres Mundiais. O evento 
considerado as Olimpíadas do Cavalo será realizado entre 
os dias 11 e 23 de setembro, em Mill Spring, na Carolina 
do Norte (Estados Unidos). A Rédeas é a única modalidade 
western integrante do quadro da Federação Equestre 
Internacional. 
Apaixonado por cavalos desde a infância, um dos grandes 
nomes do MMA do Brasil e do mundo, Rodrigo Minotauro, 
já está treinando forte para disputar as Provas de Rédeas, 
em Avaré. 
A ABCCC (Associação Brasileira de Criadores de Cavalos 
Crioulos), pela quinta vez vai promover a Exposição 
Passaporte, durante a Exponel Avaré. Cerca de 70 animais 
de 7 estados vão disputar 8 vagas (4 fêmeas e 4 machos) 
para a Nacional da Morfologia, que ocorre na Expointer, em 
Esteio (RS), no final de agosto. A Exposição Passaporte 
terá como jurado André Narciso Rosa e o técnico 
responsável será Cláudio Neto de Azevedo. 
Para completar, a Exponel Avaré 2018 vai receber uma 
etapa do XVI Campeonato Nacional do Mini-Horse, 
organizado pela Associação Brasileira dos Criadores de 
Mini-Horse. O julgamento é voltado exclusivamente para a 
conformação da raça. 80 animais passarão pelo crivo da 
jurada Ana Maria Osório. Considerada uma raça de tripla 



aptidão, pois serve tanto para sela, como tração ou 
simplesmente estimação, o Mini-Horse tem as 
características de um cavalo em miniatura. É rústico, 
resistente, dócil, não querer grandes espaços para criação 
e por onde passa desperta a curiosidade de crianças e 
adultos. 
 
Cãopanheiro: 
Pela primeira vez, a Exponel Avaré será palco do 
Cãopanheiro. Uma iniciativa idealizada pela emissora SBT 
Central e que tem como objetivo reunir a família e 
proporcionar momentos de diversão ao lado dos animais 
de estimação. Um dos destaques será o Cãocurso para os 
pets nas seguintes modalidades: fashion, maior, menor, 
exótico e o mais parecido com o dono. Outras atrações, 
como feira de adoção e orientação veterinária, também 
fazem parte da programação prevista para começar às 9h 
do dia 23 de junho (sábado).   
 
Exponel Avaré 2018:  Eu vou! E você? 
Com uma programação ampla, diversificada e atraente, a 
Exponel Avaré 2018 vai reunir não apenas criadores, 
expositores e lideranças do agronegócio nacional, mas 
também a comunidade! Durante os quatro dias de 
exposição mais de 10 mil pessoas devem passar pelo 
Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel. “Essa 
edição da Exponel Avaré está muito especial. 
Conseguimos melhorar ainda mais a nossa infra-estrutura 
para que todos os visitantes sejam muito bem recebidos. 
Tivemos a inclusão de eventos inéditos! O que demonstra 
a confiança das entidades do setor e a qualidade técnica 
da pista de Avaré para diferentes modalidades esportivas e 
julgamento. Aliado a tudo isso, Avaré é uma cidade 
turística encantadora. Portanto, estamos muitos felizes e 
confiantes de que faremos a melhor exposição dos últimos 
tempos, reforçando porque a Exponel é o maior show da 
pecuária paulista”, afirma Thiago Mont’Alvão, coordenador 
da Exponel Avaré 2018 



Mais informações sobre a programação da Exponel Avaré 
2018, entre em contato com o Núcleo dos Criadores de 
Nelore de Avaré e Região, pelo e-mail 
nelore@neloreavare.com.br ou ainda pelos telefones (14) 
3732-1608 ou (14) 99790.2520.  
No Instagram, Facebook e site do Núcleo de Nelore de 
Avaré, constam mais notícias sobre a Exponel Avaré 2018. 
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