ADENDO
AO
REGULAMENTO
DO
XVIII
COLUMBÓDROMO
NACIONAL 2017 publicado nesta data 27 de abril de 2017
DA ADMINISTRAÇÃO
A administração do XVIII Columbódromo Nacional 2017, está sob a
responsabilidade do CCPCRPR – CLUBE DE CRIADORES DE POMBOS
CORREIO DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO, doravante denominado
ADMINISTRADOR, por uma COMISSÃO independente.
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
A movimentação financeira das receitas e despesas do XVIII
Columbódromo Nacionall de Pombos de Competição será
exclusivamente aberta conta bancária em nome do Administrador e
será efetivada pôr pelo menos um de três membros eleitos na
reunião realizada no dia 20 de julho de 2016. Os Senhores:José de
Oliveira Jordão, Mario Celso Ruggiero e Giel Santos Corrêa, para tal
fim, em conjunto com o Presidente do CCPCRPR.
Desde já os participantes outorgam ao Administrador e a Comissão:
administrar o evento, receber numerários, efetuar pagamentos, dar
quitação, assinar documentos, atas, contratos, requerimentos, ou
tomar quaisquer outras providencias necessárias ao bom e fiel
cumprimento do presente mandato.
DOS SERVIÇOS
01. Elaboração do Regulamento;
02.
Divulgações:
site,
correspondências e outros;

e-mails,

grupos

de

columbófilos,

03. Responder perguntas para os participantes;
04. Inscrições;
05. Emitir boletos;
06. Reforma no pombal;
07. Logística do transporte dos filhotes, do aeroporto até o pombal;
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08. Manejo, alimentação, vacinas e medicações;
09. Fotografar ou filmar todos os filhotes;
10. Efetuar os censos;
11. Aquisição de chips, sementes, vacinas, medicamentos e outros;
12. Elaboração do calendário de treinos e provas;
13. Operar os constatadores eletrônicos;
14. Encestamentos; transportes e soltas dos pombos (treinos e
provas);
15. Apuração dos resultados de treinos e provas;
16. Elaboração de toda a programação do evento;
17. Elaboração de crachás, camisetas, certificados e etc.;
18. Organizar o leilão, despachar os pombos leiloados e efetuar os
pagamentos de 50% do valor pago pelo pombo classificado até o 15º
colocado, deduzidas as despesas de envio, ao seu proprietário;
19. Aquisição e entrega das premiações;
20. Contabilizar todas as receitas e despesas do evento;
21. Organização da festa de encerramento;
CONDIÇÕES PARA O ENVIO E QUANTIDADE DE POMBOS POR
EQUIPE
1. Aquisição de cota, e que estejam quites com as parcelas;
2. Atestado de sanidade e de vacinação contra Newcastle;
3. GTA – Guia de Transito Animal;
4. Ficha de Inscrição, contendo o número da anilha/ano, cor e
proprietário do pombo;
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5. Os pombos têm que ter anilhas oficiais do ano de 2016, anilhas
essas, adquiridas ou homologadas pela FBC – Federação Columbófila
Brasileira;
6. Cada cota garantirá a inscrição de uma equipe composta por 5 (cinco)
pombos;
7. Os pais dos filhotes que serão enviados para o XVIII
COLUMBÓDROMO NACIONAL 2017, terão que ser tratados com
secnidazol ou tinidazol, 30 mg por pombo durante três dias,
polvilhado na ração ou em dose individual, manipulada em farmácias,
preventivos contra trichomoníase e vacinados contra à newcastle, 15
dias antes do acasalamento. E seus filhotes aos 07 dias de nascidos,
preferencialmente no momento do anilhamento, devem receber a
primeira dosagem da vacina contra Newcastle, de acordo com as
orientações técnicas da FBC ou de um profissional competente.
O columbófilo deverá também tratá-los com secnidazol ou tinidazol,
30 mg por pombo durante três dias, polvilhado na ração ou em dose
individual,
manipulada
em
farmácias,
preventivos
contra
trichomoníase, a exemplo de seus pais.
Se houver algum surto de doença no pombal (salmonela, bouba,
trichomoníase ou qualquer outra), favor não enviar filhotes até que
seja restabelecida a saúde na colônia;
Observação: os pombos não devem ter mudado nenhuma das
remiges, quando da data de chegada ao pombal.
DA INSCRIÇÃO
O pretendente deverá informar o nome, endereço, contato telefônico
e
e-mail.
Enviar
para
um
dos
emails: jordaojordao1956@yahoo.com.br,
giel_santosccorrea@yahoo.com.br
e
mcelsor@gmail.com
ou
nogrupo columbofilia@yahoo.com.br. WhatsApps: (16) 98820-2997
(Claro – Jordão), (16) 98242-5170 (TIM - Jordão), (16) 99151-1411
(Claro – Celso), (16) 98144-4755 (TIM – Celso) e (19) 99278-9966
(Claro – Valter Fidelis).
DO VALOR DA COTA, FORMA DE PAGAMENTO E VENCIMENTOS.
Uma cota custa R$ 800,00 (oitocentos reais), para uma equipe
composta de 5 (cinco) pombos. A cota pode ser adquirida por grupo
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decolumbófilos, ficando o rateio dos valores por conta dos mesmos.
Esse valor poderá ser dividido em até 8 parcelas, a serem pagas
através de boletos ou depósito bancário identificado, a partir do dia
30 de agosto de 2016 sendo quitadas impreterivelmente até 20 de
maio de 2017.
DO PERÍODO DE ACASALAMENTO E INSTRUÇÕES DE EMBARQUE
O melhor período para o acasalamento dos reprodutores será entre
os dias 15/08/2016 a 28/08/2016 e o envio dos filhotes deverá
ocorrer a partir do dia 22 de outubro de 2016 até o dia 22/12/2016,
em qualquer dia da semana. Nenhum filhote adentrará ao pombal,
antes do dia 22/10/2016.
A emissão da GTA deverá constar como destinatário o CLUBE DE
CRIADORES DE POMBOS CORREIO DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO CCPCRPR, Av. Recife, 528 – Bairro Jardim Aeroporto, CEP: 14.078390 – Ribeirão Preto – SP.. CNPJ: 11.365.169/0001-61, Inscrição
Estadual e Municipal – Isento. Ponto de referência: entre o Jóquei
Clube e a Rodovia Anhanguera Km 315. Coordenadas: S21º08’30”–W-47º45’55” (Loja Baratim Presentes).
CUIDADOS: VACINAÇÕES, MEDICAÇÕES E ETC.
O pombal terá no mínimo o número de poleiros e/ou casulos igual ao
número de pombos recebidos, ele será dividido em três repartições
para o recebimento de filhotes, os quais devem ser separados
porlotes de acordo com a data de chegada e tratados
preventivamente com secnidazol ou tinidazol, 30 mg por pombo e
azitromicina 5 mg por pombo por 3 dias, administrados na ração,
misturados na hora de servir. Concomitantemente, administraremos
na água de beber enrofloxacina, 1,5 ml por litro de água por 6 dias.
Após estes 6 dias de tratamento, será aspergido um inseticida e
colocado no bico vermífugo em dose única, após esses primeiros
cuidados os filhotes serão soltos no pombal coletivo.
Todos os pombos serão vacinados contra Newcastle e bouba, além da
vacina dada ao filhote aos 07 dias de nascido. Os pombos enfermos
serão separados e tratados, em local específico (enfermaria).
TABELA DE PRÊMIOS PARA 150 PARTICIPANTES
CLASSIFICAÇÃO
1º lugar

PRÊMIOS
Um carro Zero Km,popular,
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básico ou valor equivante
em espécie;
2º lugar

Uma moto 125 cc Zero Km,
ou valor equivalente em
espécie;

3º lugar

Uma
entrada
eletrônica
marca Pampa + 100 chips

4º lugar

Uma
entrada
eletrônica
marca Pampa + 50 chips

5º lugar

Uma
entrada
eletrônica
marca Pampa + 30 chips

POMBO ÁS.
CLASSIFICAÇÃO

PRÊMIOS

1º lugar

Uma
entrada
eletrônica
marca Pampa + 50 chips

2º lugar

100
chips
eletrônica

p/entrada

3º lugar

50
chips
eletrônica

p/entrada

O pombo ÁS será conhecido pelo somatório de pontos referentes às
04 (quatro), provas, obedecendo ao critério de 25% (vinte e cinco
por cento), dos pombos embarcados em cada prova.
Serão premiados os 5 (cinco), primeiros pombos classificados na
prova final da cidade de Luizlândia do Oeste - MG, independente do
columbófilo.
A base de cálculo para os prêmios pagos em espécie será conhecida
após a dedução dos valores do carro e da moto, conforme
estabelecido acima.
Ressalte-se que na importância incide IRPF (retenção na fonte), de
acordo com as normas tributárias do Brasil.
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DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Serão
publicados
obrigatoriamente
via
grupos
columbófilos: columbofilia@yahoo.com.br e WhatsApps, relatórios de
pagamentos efetuados pelos participantes, para que todos tomem
conhecimento do valor efetivamente arrecadado.
Pelos serviços prestados o CCPCRPR receberá o equivalente a 20%
(vinte por cento), referente à Taxa de Administração e 40%
(quarenta por cento), para as despesas com alimentação,
medicações, vacinas, manejo, transportes, mão de obra e outras
despesas inerentes ao bom trato dos pombos. Percentuais esses,
incidentes sobre a arrecadação das taxas de inscrições, resultante
das vendas de cotas.
DO OBJETIVO DA REALIZAÇÃO DO COLUMBÓDROMO
O Administrador (CCPCRPR), tem como objetivo, na realização
desse evento, além de reunir os amigos columbófilos de todo o
Brasil, conseguir fundos para a aquisição de um veículo, com
capacidade de transporte dos pombos deste clube.
DATA E LOCAL DOS TREINOS E PROVAS DO XVIII
COLUMBÓDROMO NACIONALDE POMBOS DE COMPETIÇÃO

S=21.07.57
W=47.45.40

Coordenadas do Pombal:
Data

Dia da
Semana

Local da solta

Distância

1º Treino

01/03/2017

Quarta

Trevo Motel Km 330

12 Km

S=21.02.59

W=47.40.37

2º Treino

12/03/2017 Domingo

Brodowski

23 Km

S=20.57.44

W=47.37.17

3º Treino

19/03/2017 Domingo

Batatais

31 Km

S=20.51.51

W=47.39.18

4º Treino

26/03/2017 Domingo

2º Pedágio C.Portinari

52 Km

S=20.43.09

W=47.30.36

5º Treino

02/04/2017 Domingo

Trevo de Restinga

63 Km

S=20.38.05

W=47.28.06

6º Treino

09/04/2017 Domingo

Cristais Paulista

87 Km

S=20.25.16

W=47.24.36

7ºTreino

16/04/2017 Domingo

Rifaina

122 Km

S=20.06.30

W=47.25.59

8ºTreino

23/04/2017 Domingo

Cristais Paulista

87 Km

S=20.25.16

W=47.24.36

1ª Prova

29/04/2017

Sábado

Ponte do Rio Araguari

155 Km

S=19.49.08

W=47.14.49

2ª Prova

06/05/2017

Sábado

Patrocínio

257 Km

S=19.03.08

W=46.48.28

3ª Prova

13/05/2017

Sábado

Patos de Minas

307 Km

S=18.38.18

W=46.29.27

9ºTreino
4ªProva
Final

20/05/2017

Sábado

Treino de Recuperação

52 Km

S=20.43.09

W=47.30.36

27/05/2017

Sábado

Luizlândia do Oeste

416 Km

S=17.59.11

W=45.36.36

Coordenadas

* Obs. I
* Obs II

*Obs.III
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*Obs.I – Solta do último treino, efetuada antes do local
anteriormente determinado, por quebra da campana, prisioneiros,
eixo e rolamentos da roda da camionete;
*Obs.II – Solta da 1ª prova será realizada em distância que
compense a solta do treino anterior, e que estará valendo para a
pontuação do pombo Ás, com apuração de 25% dos pombos
embarcados.
*Obs.III – O término da prova final, dar-se-á as 18 horas do dia
27/05/2017, encerrando as classificações, inclusive as do pombo Ás.
DO LEILÃO
Todos os pombos que tenham pedigrees serão leiloados desde que
seus proprietários estejam quites com o Columbódromo;
Os pombos que não se façam acompanhar de pedigree e chegarem
entre os 15 primeiros classificados da prova final, o proprietário não
terá direito aos 50% do valor do leilão;
O leilão terá início no dia 27 de maio de 2017 por volta das 20h, além
de lances presenciais, serão aceitos lances via WhatsApp.
O lance mínimo inicial para cada exemplar será de R$ 100,00 (cem
reais), seguindo-se de lances mínimos no valor de R$ 50,00. Não
havendo oferta de lance, o pombo será retirado do leilão, e o
proprietário original poderá adquiri-lo por R$ 100,00 (cem reais),
revertendo o valor para o CCPCRPR, se o mesmo não manifestar
interesse, o pombo será leiloado num segundo leilão, tendo como
lance inicial R$ 100,00 (cem reais) e lances mínimos de R$ 50,00
(cinquenta reais). Esse segundo leilão deverá ser através de site a
ser estudado e posteriormente divulgado, inclusive para os demais
pombos que retornarem ao Columbódromo.
Todos os pagamentos referentes ao leilão, deverão ser efetuados em
até 3 (três) vezes no cheque, sendo 1º pagamento a vista, 2º
pagamento para 30 dias e 3º pagamento para 60 dias.
Os pombos serão entregues ao comprador, somente após a quitação
do compromisso assumido, incluindo também as custas de
transporte, tais como GTA e atestados de vacinação.

7

Os valores arrecadados em leilão, em relação à transferência,
deduzindo-se os custos de leilão e administração, serão distribuídos
da seguinte forma:
50% para o proprietário original dos pombos;
50% para o CCPCRPR.
Observação: Os valores pertencentes aos proprietários dos pombos
leiloados serão depositados em suas respectivas contas correntes, em
até cinco dias úteis, contados do dia do recebimento da última
parcela, bem como as vendas efetuadas à vista.
DO INADIMPLEMENTO E DA MORA
A falta de pagamento de qualquer das prestações sujeitará ao
participante o pagamento de juros moratórios de 2% (dois por cento)
ao mês ou fração de mês, e à multa convencional de 2% (dois por
cento), que incidirão sobre o valor da prestação devidamente
reajustado monetariamente pela TR, ou outro índice que o governo
federal venha estabelecer em substituição ao anteriormente citado,
apurado entre a data do vencimento da obrigação e a data de sua
efetiva liquidação.
O participante que restar inadimplente perderá o direito de participar
do evento, podendo ser substituído por outra pessoa, reservando-se
o direito de somente restituir os valores pagos pelo participante
inadimplente excluído, após o pagamento integral da cota, por parte
do seu substituto.
Serão deduzidas do valor a ser restituído ao participante
inadimplente, as despesas decorrentes da taxa de administração.
A exclusão por inadimplência poderá ocorrer independente de
interpelação judicial.
Poderá, também, ser excluído do grupo, independentemente de
notificação judicial, o membro do grupo que: prestar falsas
informações; efetuar pagamento com cheque roubado ou sem
cobertura ou insuficiência de fundos; ficar insolvente, falido ou for
condenado por peculato ou crime contra o patrimônio.
SEGURANÇA DOS TREINOS E PROVAS.
O transporte será providenciado pelo Administrador do evento e duas
pessoas transportarão os pombos;
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Os pombos deverão ser anilhados, preferencialmente no pé direito;
Atualizações das informações relativas à corrida em todos os
aspectos serão publicadas no Yahoo grupo columbófilo na internet
pelo site da Pampa e WhatsApps.
Os pombos serão chipados a partir do primeiro treino. Todos os
participantes serão informados de tudo que ocorrer com vossos
atletas, e em caso de morte a anilha será devolvida ao proprietário.
DA CORRIDA
A prova final cobrirá a distância aproximada de 416 km. Os filhotes
mais fortes deverão gastar em torno de 5 a 6 horas para percorrer
esta distância. Os pombos serão liberados às 8:00h, segundo a
decisão dos organizadores.
No dia do encestamento para a prova final, todos os pombos que
participarem da corrida serão listados eletronicamente em público,
com lavratura de ata, assinada pelos presentes.
Fica a critério da comissão organizadora do supracitado evento, a
alteração dos dias e locais das soltas, desde que haja justificativas
técnicas para tal atitude.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos serão resolvidos em reunião dos participantes,
convocados com fins específicos, por metade mais um dos presentes
e dos representantes legais, autorizados através de procuração.
ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DO CCPCRPR
PRESIDENTE -..............Claudio Grigoleto
Vice-Presidente-.......... Fabiano Junior Giraldo
Secretário- .................Claudenilson Silva
Tesoureiro.................. Mário Celso Ruggiero
Diretor de Patrimônio... José de Oliveira Jordão
COMISSÃO ELEITA
José de oliveira Jordão
Mario Celso Ruggiero
Giel Santos Corrêa

CONVIDADOS
Luiz Sérgio Portaluppi
Sonevaldo Cesar do Nascimento
Valter Fidelis Rodrigues
Alexandre Lucio do Nascimento
Ribeirão Preto, 27 de abril de 2017
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