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EDITAL: SÃO PAULO BETTA SHOW - 2019 
 

SÃO PAULO BETTA SHOW 
Exposição de Bettas de Linhagem de São Paulo 

05 e 06 de outubro de 2019 
Local: FENAQUARIUM / UFSCAR-ARARAS 

Araras – São Paulo – Brasil 
   

 
1. APRESENTAÇÃO: 

 

1.1 O São Paulo Betta Show 2019 – Exposição de Bettas de Linhagem de São Paulo é 

uma exposição/campeonato aberta para todos os criadores do Brasil. Será realizada na 

cidade de Araras - SP, dentro da FENAQUARIUM, na UFSCAR – Universidade Federal de 
São Carlos, nos dias 05/10 (sábado) e 06/10 (domingo). No São Paulo Betta Show 

teremos o lançamento do NACIONAL BETTA SHOW 2020 – Circuito Nacional de Bettas 
de Linhagem que terá etapas em 12 estados do Brasil. 

 
2. LOCAL DA EXPOSIÇÃO: 

FENAQUARIUM 2019 - UFSCAR / Universidade Federal de São Carlos - Via Anhanguera, 
Km 174 - Zona rural, Araras - SP  

 
3. QUANTIDADE DE VAGAS: 

 
3.1 O São Paulo Betta Show disponibilizará 25 vagas para as inscrições e cada 

criador/expositor terá direito de expor até 10 Bettas, totalizando 250 beteiras disponíveis 
para exposição. Caso não tenha sido preenchida todas as vagas, as beteiras disponíveis 

serão usadas para as inscrições de entradas extras (Bettas extras), cada entrada extra 
(Betta extra) inscrita será cobrado o valor de R$ 20,00 (vinte reais). O pagamento da 

inscrição das entradas extras (Bettas extras) deverá ser feito no dia 01/10 segunda-

feira. 
 

4. INSCRIÇÕES:  

 

4.1 As inscrições se enceram no dia 30 de setembro de 2019, podendo ser prorrogadas 
caso seja necessário, repito caso seja necessário. 

4.2 O criador/expositor ao realizar sua inscrição aceita automaticamente todas as regras 

constantes neste EDITAL.  

4.3 A equipe organizadora do São Paulo Betta Show não assume qualquer 

responsabilidade financeira ou jurídica por lesões, enfermidades, morte ou perda de 
Bettas na exposição, ao realizar a inscrição, o criador/expositor aceita está renúncia de 

responsabilidade. 
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4.4 Não será permitido no São Paulo Betta Show a inscrição de Bettas Importados. Caso 

fato dessa natureza seja comprovado IMPLICARÁ DA DESCLASSIFICAÇÃO 

IMEDIATA DO CRIADOR/EXPOSITOR. 

5. VALOR DA INSCRIÇÃO: 

 
5.1 A inscrição será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com direito a inscrever até 

10 entradas (10 Bettas). A inscrição deverá ser feita por meio de depósito bancário.  
 

5.2 O criador/expositor que participar do São Paulo Betta Show terá um desconto de 
50% no valor da inscrição da 7ª Natal Expobettas (7ª etapa do Circuito Nordbettas), que 

acontecerá nos dias 18 e 19 de outubro de 2019 na cidade de Natal - RN. Desconto para 
o criador/expositor: não transferível! 

 
5.3 Caso haja desistência na participação do São Paulo Betta Show, por parte do 

criador/expositor, fica claro que não haverá devolução do valor da inscrição por parte da 
organização, haja visto que os valores referentes às inscrições serão utilizados para 

demais custos do evento. 

 
5.4 Dados bancários para realização do depósito referente ao valor da inscrição do São 

Paulo Betta Show – Exposição de Bettas de Linhagem de São Paulo.  
 

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
AGÊNCIA: 3064 

CONTA: 53104-8 
OPERAÇÃO: 013 

FAVORECIDO: MÁRCIO ROBERTO SOUSA BITTENCOURT 
 

Obs.: Enviar para o número do WhatsApp 84.99635-5957 (Expobettas Bittencourt) o 
comprovante de depósito bancário. Confirmando a inscrição do São Paulo Betta Show, 

pagamento sendo confirmado, o criador/expositor será adicionado em um grupo de 
WhastApp referente ao São Paulo Betta Show para que esteja informado sobre a 

exposição. 

 
OBS: Membros da UCAB com anuidade em dia que realizaram a pré-inscrição estão 

isentos da taxa de inscrição e terão direito de expor 10 peixes nascidos e criados pelo 
produtor. 

 
6. ENTREGA DA LISTA DOS BETTAS: 

6.1 Os criadores/expositores terão de entregar a lista das entradas (seus Bettas) que 
estarão em competição até o dia 30/09 de 2019 via WhatsApp 84.99635-5957. Essa 

data não pode ser ultrapassada por motivos de organização. 
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Como fazer a lista: 
 

Exemplo do preenchimento da lista de suas entradas (seus Bettas).  
 

QT Nº CAT  DESCRIÇÃO 
01  100          Nome da linhagem (ex.: Plakat Dumbo Sólido) 

 

(e assim com os demais entradas (Bettas).) 
 

*Caso haja dúvidas entrar em contato com a organização pelo WhatsApp 
84.99635-5957 
 

6.2 Não há restrições quanto ao número de entradas (Bettas) inscritas pelo mesmo 
criador/expositor em uma única categoria. 

7. HORÁRIOS: 

7.1 HORÁRIO DA EXPOSIÇÃO: 

 

Dia 05/10 sábado das 8hs às 17hs  
Dia 06/10 domingo das 8hs às 17hs 

 
7.1.2 HORÁRIO DE ACLIMATIZAÇÃO DOS BETTAS: 

Os Bettas deverão chegar ao local do evento a partir das 8hs do dia 05 de outubro de 
2019 (sábado), e aclimatizados até as 10:45hs. 

8.CATEGORIAS A SEREM JULGADAS: 
 

MACHOS: 
CATEGORIA LONGTAIL 

8.1 LONGTAIL: (Da Categoria 01 a Categoria 31) 
                                            

  CAT 01 - Copper, Silver, Black Copper, Red Copper, Red Black Copper, Copper Gás. 
  CAT 02 - Super Black, Black Devil, Black Orchid, Melano. 

  CAT 03 - Dark Blue, Green Lace, Blue Lace, Steel Lace. 

  CAT 04 - Azul Royal, Turquesa, Steel, Green. 
  CAT 05 - Red, Super Red, Red Dark, Red Extended 

  CAT 06 - Orange, Orange Dark. 
  CAT 07 - Camboja e suas variantes. 

  CAT 08 - Salamander e suas variantes. 
  CAT 09 - Yellow, Yellow Intense, Ocre. 

  CAT 10 - White, White Opaque, White Platinum. 
  CAT 11 - Super Gold, Gold, Yellow Gold. 

  CAT 12 - Red Gold. 
  CAT 13 - Mustard Gás e suas variantes. 

  CAT 14 - Bicolor. 
  CAT 15 - Multicolor. 
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8.1.1 LONGTAIL: DRAGONS. 

   

  CAT 16 - Black Dragon, Silver Dragon. 
  CAT 17 - Red Dragon, Red Dark Dragon. 

  CAT 18 - Orange Dragon, Orange Dark Dragon. 
  CAT 19 - Yellow Dragon, Ocre Dragon. 

  CAT 20 - White Dragon. 
  CAT 21 - Gold Dragon e suas variantes. 

  CAT 22 - Dragons Fantasia. 
 

8.1.2 LONGTAIL: CELOFANE. 
  

  CAT 23 - Categoria Única. 
 

8.1.3 LONGTAIL: MÁRMORE. 
  

  CAT 24 - Categoria Única. (Coloração marmorizada podendo apresentar ainda as 

cores verde, azul, branca, preta, etc. Não deverá possuir nenhum detalhe na cor 
vermelha, a cor vermelha causa desclassificação.) 

 
8.1.4 LONGTAIL: FANCY. 

  
  CAT 25 - Categoria Única. (Coloração marmorizada podendo apresentar as cores 

verde, azul, branca, preta, etc. Será necessária também a presença de uma das cores 
vermelha, laranja ou amarela) 

 
8.1.5 LONGTAIL: KOI. 

  
  CAT 26 - Koi. (Poderá apresentar as cores vermelho, amarelo, preto, dispostas sobre 

um fundo celofane ou camboja) 
 

8.1.6 LONGTAIL: CANDY. 

  
  CAT 27 - Candy. (Tem que ter as cores vermelho, amarelo, azul e verde, em base 

branca ou Celofane) 
 

8.1.7 LONGTAIL: NEMO.   
  

  CAT 28 - Nemo. (Terá que apresentar as cores vermelha e amarela ou amarela e    
laranja ou laranja e vermelha e lembrar o peixe Nemo.) 

 
8.1.8 LONGTAIL: GALAXY. 

  
  CAT 29 - Galaxy. (Terá que ter ponto iridescente que se assemelham a estrela) 
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8.1.9 LONGTAIL: DOT. 

  

  CAT 30 - Categoria Única. (Corpo limpo e pintas ou pequenas pintas nas nadadeiras, 
deixando bem claro que são pintas e não manchas.) 

 
8.1.10 LONGTAIL: OUTROS. 

  
  CAT 31 - Categoria Única. (Para um excelente exemplar de Betta, mas que no momento 

não se encaixe em nenhuma das categorias já existente nesse Edital, caso os juízes 
cheguem a uma conclusão que o Betta inscrito na categoria OUTROS se encaixe em 

uma das categorias já existente nesse Edital, o Betta será remanejado 
automaticamente para a categoria correta.) 

 
CATEGORIA LONGTAIL DOUBLETAIL 

8.2 LONGTAIL DOUBLETAIL: (Da Categoria 32 a Categoria 62) 
  

  CAT 32 - Copper, Silver, Black Copper, Red Copper, Red Black Copper, Copper Gás. 

  CAT 33 - Super Black, Black Devil, Black Orchid, Melano. 
  CAT 34 - Dark Blue, Green Lace, Blue Lace, Steel Lace. 

  CAT 35 - Azul Royal, Turquesa, Steel, Green. 
  CAT 36 - Red, Super Red, Red Dark, Red Extended 

  CAT 37 - Orange, Orange Dark. 
  CAT 38 - Camboja e suas variantes. 

  CAT 39 - Salamander e suas variantes. 
  CAT 40 - Yellow, Yellow Intense, Ocre. 

  CAT 41 - White, White Opaque, White Platinum. 
  CAT 42 - Super Gold, Gold, Yellow Gold. 

  CAT 43 - Red Gold. 
  CAT 44 - Mustard Gás e suas variantes. 

  CAT 45 - Bicolor. 
  CAT 46 - Multicolor. 

 

8.2.1 LONGTAIL DOUBLETAIL: DRAGONS. 
  

  CAT 47 - Black Dragon, Silver Dragon. 
  CAT 48 - Red Dragon, Red Dark Dragon. 

  CAT 49 - Orange Dragon, Orange Dark Dragon. 
  CAT 50 - Yellow Dragon, Ocre Dragon. 

  CAT 51 - White Dragon. 
  CAT 52 - Gold Dragon e suas variantes. 

  CAT 53 - Dragons Fantasia. 
 

8.1.2 LONGTAIL DOUBLETAIL: CELOFANE. 
  

  CAT 54 - Categoria Única. 
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8.1.3 LONGTAIL DOUBLETAIL: MÁRMORE. 

  

  CAT 55 - Categoria Única. (Coloração marmorizada podendo apresentar ainda as 
cores verde, azul, branca, preta, etc. Não deverá possuir nenhum detalhe na cor 

vermelha, a cor vermelha causa desclassificação.) 
 

8.1.4 LONGTAIL DOUBLETAIL: FANCY. 
  

  CAT 56 - Categoria Única. (Coloração marmorizada podendo apresentar as cores 
verde, azul, branca, preta, etc. Será necessária também a presença de uma das cores 

vermelha, laranja ou amarela) 
 

8.1.5 LONGTAIL DOUBLETAIL: KOI. 
  

  CAT 57 - Koi. (Poderá apresentar as cores vermelho, amarelo, preto, dispostas sobre 
um fundo celofane ou camboja) 

 

8.1.6 LONGTAIL DOUBLETAIL: CANDY. 
  

  CAT 58 - Candy. (Tem que ter as cores vermelho, amarelo, azul e verde, em base 
branca ou Celofane) 

 
8.1.7 LONGTAIL DOUBLETAIL: NEMO.   

  
  CAT 59 - Nemo. (Terá que apresentar as cores vermelha e amarela ou amarela e    

laranja ou laranja e vermelha e lembrar o peixe Nemo.) 
 

8.1.8 LONGTAIL DOUBLETAIL: GALAXY. 
  

  CAT 60 - Galaxy. (Terá que ter ponto iridescente que se assemelham a estrela) 
 

8.1.9 LONGTAIL DOUBLETAIL: DOT. 

  
  CAT 61 - Categoria Única. (Corpo limpo e pintas ou pequenas pintas nas nadadeiras, 

deixando bem claro que são pintas e não manchas.) 
 

8.1.10 LONGTAIL DOUBLETAIL: OUTROS. 
  

  CAT 62 - Categoria Única. (Para um excelente exemplar de Betta, mas que no momento 
não se encaixe em nenhuma das categorias já existente nesse Edital, caso os juízes 

cheguem a uma conclusão que o Betta inscrito na categoria OUTROS se encaixe em uma 
das categorias já existente nesse Edital, o Betta será remanejado automaticamente para 

a categoria correta.) 
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CATEGORIA LONGTAIL CROWNTAIL 

8.3 LONGTAIL CROWNTAIL: (Da Categoria 63 a Categoria 93) 

  
  CAT 63 - Copper, Silver, Black Copper, Red Copper, Red Black Copper, Copper Gás. 

  CAT 64 - Super Black, Black Devil, Black Orchid, Melano. 
  CAT 65 - Dark Blue, Green Lace, Blue Lace, Steel Lace. 

  CAT 66 - Azul Royal, Turquesa, Steel, Green. 
  CAT 67 - Red, Super Red, Red Dark, Red Extended 

  CAT 68 - Orange, Orange Dark. 
  CAT 69 - Camboja e suas variantes. 

  CAT 70 - Salamander e suas variantes. 
  CAT 71 - Yellow, Yellow Intense, Ocre. 

  CAT 72 - White, White Opaque, White Platinum. 
  CAT 73 - Super Gold, Gold, Yellow Gold. 

  CAT 74 - Red Gold. 
  CAT 75 - Mustard Gás e suas variantes. 

  CAT 76 - Bicolor. 

  CAT 77 - Multicolor. 
 

8.3.1 LONGTAIL CROWNTAIL: DRAGONS.  
  

  CAT 78 - Black Dragon, Silver Dragon. 
  CAT 79 - Red Dragon, Red Dark Dragon. 

  CAT 80 - Orange Dragon, Orange Dark Dragon. 
  CAT 81 - Yellow Dragon, Ocre Dragon. 

  CAT 82 - White Dragon. 
  CAT 83 - Gold Dragon e suas variantes. 

  CAT 84 - Dragons Fantasia. 
 

8.3.2 LONGTAIL CROWNTAIL: CELOFANE. 
  

  CAT 85 - Categoria Única. 

 
8.3.3 LONGTAIL CROWNTAIL: MÁRMORE. 

  
  CAT 86 - Categoria Única. (Coloração marmorizada podendo apresentar ainda as 

cores verde, azul, branca, preta, etc. Não deverá possuir nenhum detalhe na cor 
vermelha, a cor vermelha causa desclassificação.) 

 
8.3.4 LONGTAIL CROWNTAIL: FANCY. 

 
  CAT 87 - Categoria Única. (Coloração marmorizada podendo apresentar as cores 

verde, azul, branca, preta, etc. Será necessária também a presença de uma das cores 
vermelha, laranja ou amarela) 
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8.3.5 LONGTAIL CROWNTAIL: KOI. 

  

  CAT 88 - Koi. (Poderá apresentar as cores vermelho, amarelo, preto, dispostas sobre 
um fundo celofane ou camboja) 

 
8.3.6 LONGTAIL CROWNTAIL: CANDY. 

  
  CAT 89 - Candy. (Tem que ter as cores vermelho, amarelo, azul e verde, em base 

branca ou Celofane) 
 

8.3.7 LONGTAIL CROWNTAIL: NEMO.   
  

  CAT 90 - Nemo. (Terá que apresentar as cores vermelha e amarela ou amarela e    
laranja ou laranja e vermelha e lembrar o peixe Nemo.) 

 
8.3.8 LONGTAIL CROWNTAIL: GALAXY. 

  

  CAT 91 - Galaxy. (Terá que ter ponto iridescente que se assemelham a estrela) 
8.3.9 LONGTAIL CROWNTAIL: DOT. 

  
  CAT 92 - Categoria Única. (Corpo limpo e pintas ou pequenas pintas nas nadadeiras, 

deixando bem claro que são pintas e não manchas.) 
 

8.3.10 LONGTAIL CROWNTAIL: OUTROS. 
  

  CAT 93 - Categoria Única. (Para um excelente exemplar de Betta, mas que no momento 
não se encaixe em nenhuma das categorias já existente nesse Edital, caso os juízes 

cheguem a uma conclusão que o Betta inscrito na categoria OUTROS se encaixe em 
uma das categorias já existente nesse Edital, o Betta será remanejado 

automaticamente para a categoria correta.) 
 

CATEGORIA LONGTAIL DUMBO 

8.4 LONGTAIL DUMBO: (Da Categoria 94 a Categoria 99) 
  

  CAT 94 - Sólidos. 
  CAT 95 - Bicolor. 

  CAT 96 - Multicolor. 
 

8.4.1 LONGTAIL DUMBO: BIG EARS. 
  

  CAT 97 - Sólidos. (Nadadeira peitoral deve ter acima de 1/3 do comprimento 
corporal.) 

  CAT 98 - Bicolor. (Nadadeira peitoral deve ter acima de 1/3 do comprimento 
corporal.)  

  CAT 99 - Multicolor. (Nadadeira peitoral deve ter acima de 1/3 do comprimento 
corporal.) 
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CATEGORIA PLAKAT DUMBO 

8.5 PLAKAT DUMBO: (Da Categoria 100 a Categoria 105) 

  
  CAT 100 - Sólidos. 

  CAT 101 - Bicolor. 
  CAT 102 - Multicolor. 

 
8.5.1 PLAKAT DUMBO: BIG EARS. 

  
  CAT 103 - Sólidos. (Nadadeira peitoral deve ter acima de 1/3 do comprimento 

corporal.) 
  CAT 104 - Bicolor. (Nadadeira peitoral deve ter acima de 1/3 do comprimento 

corporal. 
  CAT 105 - Multicolor. (Nadadeira peitoral deve ter acima de 1/3 do comprimento 

corporal.) 
 

CATEGORIA BIGTAIL 

8.6 BIGTAIL: (Da Categoria 106 a Categoria 108) 
  

  CAT 106 - Sólidos.  
  CAT 107 - Bicolor.  

  CAT 108 - Multicolor.  
 

CATEGORIA PLAKAT 
8.7 PLAKAT: (Da Categoria 109 a Categoria 139) 

  
  CAT 109 - Copper, Silver, Black Copper, Red Copper, Red Black Copper, Copper Gás. 

  CAT 110 - Super Black, Black Devil, Black Orchid, Melano. 
  CAT 111 - Dark Blue, Green Lace, Blue Lace, Steel Lace. 

  CAT 112 - Azul Royal, Turquesa, Steel, Green. 
  CAT 113 - Red, Super Red, Red Dark, Red Extended 

  CAT 114 - Orange, Orange Dark. 

  CAT 115 - Camboja e suas variantes. 
  CAT 116 - Salamander e suas variantes. 

  CAT 117 - Yellow, Yellow Intense, Ocre. 
  CAT 118 - White, White Opaque, White Platinum. 

  CAT 119 - Super Gold, Gold, Yellow Gold. 
  CAT 120 - Red Gold. 

  CAT 121 - Mustard Gás e suas variantes. 
  CAT 122 - Bicolor. 

  CAT 123 - Multicolor. 
 

8.7.1 PLAKAT: DRAGONS. 
  

  CAT 124 - Black Dragon, Silver Dragon. 
  CAT 125 - Red Dragon, Red Dark Dragon. 

  CAT 126 - Orange Dragon, Orange Dark Dragon. 

  CAT 127 - Yellow Dragon, Ocre Dragon. 



10 
 

 

  CAT 128 - White Dragon. 

  CAT 129 - Gold Dragon e suas variantes. 

  CAT 130 - Dragons Fantasia. 
 

8.7.2 PLAKAT: CELOFANE. 
  

  CAT 131 - Categoria Única. 
 

8.7.3 PLAKAT: MÁRMORE. 
  

  CAT 132 - Categoria Única. (Coloração marmorizada podendo apresentar ainda as 
cores verde, azul, branca, preta, etc. Não deverá possuir nenhum detalhe na cor 

vermelha, a cor vermelha causa desclassificação.) 
 

8.7.4 PLAKAT: FANCY. 
  

  CAT 133 - Categoria Única. (Coloração marmorizada podendo apresentar as cores 

verde, azul, branca, preta, etc. Será necessária também a presença de uma das cores 
vermelha, laranja ou amarela) 

 
8.7.5 PLAKAT: KOI. 

  
  CAT 134 - Koi. (Poderá apresentar as cores vermelho, amarelo, preto, dispostas 

sobre um fundo celofane ou camboja) 
 

8.7.6 PLAKAT: CANDY. 
  

  CAT 135 - Candy. (Tem que ter as cores vermelho, amarelo, azul e verde, em base 
branca ou Celofane) 

 
8.7.7 PLAKAT: NEMO.   

  

  CAT 136 - Nemo. (Terá que apresentar as cores vermelha e amarela ou amarela e    
laranja ou laranja e vermelha e lembrar o peixe Nemo.) 

 
8.7.8 PLAKAT: GALAXY. 

  
  CAT 137 - Galaxy. (Terá que ter ponto iridescente que se assemelham a estrela) 

 
8.7.9 PLAKAT: DOT. 

  
  CAT 138 - Categoria Única. (Corpo limpo e pintas ou pequenas pintas nas nadadeiras, 

deixando bem claro que são pintas e não manchas.) 
 

8.7.10 PLAKAT: OUTROS. 
  

  CAT 139 - Categoria Única. (Para um excelente exemplar de Betta, mas que no 

momento não se encaixe em nenhuma das categorias já existente nesse Edital, caso 
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os juízes cheguem a uma conclusão que o Betta inscrito na categoria OUTROS se 

encaixe em uma das categorias já existente nesse Edital, o Betta será remanejado 

automaticamente para a categoria correta.) 
 

CATEGORIA PLAKAT DOUBLETAIL 
8.8 PLAKAT DOUBLETAIL: (Da Categoria 140 a Categoria 170) 

  
  CAT 140 - Copper, Silver, Black Copper, Red Copper, Red Black Copper, Copper Gás. 

  CAT 141 - Super Black, Black Devil, Black Orchid, Melano. 
  CAT 142 - Dark Blue, Green Lace, Blue Lace, Steel Lace. 

  CAT 143 - Azul Royal, Turquesa, Steel, Green. 
  CAT 144 - Red, Super Red, Red Dark, Red Extended 

  CAT 145 - Orange, Orange Dark. 
  CAT 146 - Camboja e suas variantes. 

  CAT 147 - Salamander e suas variantes. 
  CAT 148 - Yellow, Yellow Intense, Ocre. 

  CAT 149 - White, White Opaque, White Platinum. 

  CAT 150 - Super Gold, Gold, Yellow Gold. 
  CAT 151 - Red Gold. 

  CAT 152 - Mustard Gás e suas variantes. 
  CAT 153 - Bicolor. 

  CAT 154 - Multicolor. 
 

8.8.1 PLAKAT DOUBLETAIL: DRAGONS. 
  

  CAT 155 - Black Dragon, Silver Dragon. 
  CAT 156 - Red Dragon, Red Dark Dragon. 

  CAT 157 - Orange Dragon, Orange Dark Dragon. 
  CAT 158 - Yellow Dragon, Ocre Dragon. 

  CAT 159 - White Dragon. 
  CAT 160 - Gold Dragon e suas variantes. 

  CAT 161 - Dragons Fantasia. 

 
8.8.2 PLAKAT DOUBLETAIL: CELOFANE. 

  
  CAT 162 - Categoria Única. 

 
8.8.3 PLAKAT DOUBLETAIL: MÁRMORE. 

  
  CAT 163 - Categoria Única. (Coloração marmorizada podendo apresentar ainda as 

cores verde, azul, branca, preta, etc. Não deverá possuir nenhum detalhe na cor 
vermelha, a cor vermelha causa desclassificação.) 

 
8.8.4 PLAKAT DOUBLETAIL: FANCY. 

  
  CAT 164 - Categoria Única. (Coloração marmorizada, podendo apresentar as cores 

verde, azul, branca, preta, etc. Será necessária também a presença de uma das cores 

vermelha, laranja ou amarela) 
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 8.8.5 PLAKAT DOUBLETAIL: KOI. 

  
  CAT 165 - Koi. (Poderá apresentar as cores vermelho, amarelo, preto, dispostas 

sobre um fundo celofane ou camboja) 
 

8.8.6 PLAKAT DOUBLETAIL: CANDY. 
  

  CAT 166 - Candy. (Tem que ter as cores vermelho, amarelo, azul e verde, em base 
branca ou Celofane) 

8.8.7 PLAKAT DOUBLETAIL: NEMO.   
  

  CAT 167 - Nemo. (Terá que apresentar as cores vermelha e amarela ou amarela e    
laranja ou laranja e vermelha e lembrar o peixe Nemo.) 

 
8.8.8 PLAKAT DOUBLETAIL: GALAXY. 

 

  CAT 168 - Galaxy. (Terá que ter ponto iridescente que se assemelham a estrela) 
 

8.8.9 PLAKAT DOUBLETAIL: DOT. 
  

  CAT 169 - Categoria Única. (Corpo limpo e pintas ou pequenas pintas nas nadadeiras, 
deixando bem claro que são pintas e não manchas.) 

 
8.8.10 PLAKAT DOUBLETAIL: OUTROS. 

  
  CAT 170 - Categoria Única. (Para um excelente exemplar de Betta, mas que no 

momento não se encaixe em nenhuma das categorias já existente nesse Edital, caso 
os juízes cheguem a uma conclusão que o Betta inscrito na categoria OUTROS se 

encaixe em uma das categorias já existente nesse Edital o Betta será remanejado 
automaticamente para a categoria correta.) 

 

 
CATEGORIA PLAKAT CROWNTAIL 

8.9 PLAKAT CROWNTAIL:  
  

  CAT 171 - Categoria Única. 
 

 
CATEGORIA GIGANTE 

8.10 GIGANTE: (Da Categoria 172 a Categoria 173) 
  

  CAT 172 - Gigante Longtail. 
  CAT 173 - Gigante Plakat.  
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SELVAGENS: 

 

CATEGORIA SELVAGEM 
8.11 SPLENDENS: (Da Categoria 174 a Categoria 183) 

  
  CAT 174 - Longtail.  

  CAT 175 - Plakat. 
 

8.11.1 IMBELLIS:  
  

  CAT 176 – Categoria Única.  
 

8.11.2 HÍBRIDO:  
  

  CAT 177 – Categoria Única. 
 

 

FÊMEAS: 
 

CATEGORIA LONGTAIL 
8.12 FÊMEA LONGTAIL SINGLETAIL: (Da Categoria 178 a Categoria 180) 

  
  CAT 178 - Sólidas. 

  CAT 179 - Bicolor. 
  CAT 180 - Multicolor. 

 
8.12.1 FÊMEA LONGTAIL DOUBLETAIL: (Da Categoria 181 a Categoria 183) 

  
  CAT 181 - Sólidas. 

  CAT 182 - Bicolor. 
  CAT 183 - Multicolor. 

 

CATEGORIA PLAKAT 
8.13 FÊMEA PLAKAT SINGLETAIL: (Da Categoria 184 a Categoria 186) 

  
  CAT 184 - Sólidas. 

  CAT 185 - Bicolor. 
  CAT 186 - Multicolor. 

 
8.13.1 FÊMEA PLAKAT DOUBLETAIL: (Da Categoria 187 a Categoria 189) 

  
  CAT 187 - Sólidas. 

  CAT 188 - Bicolor. 
  CAT 189 - Multicolor. 
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CATEGORIA CROWNTAIL 

8.14 FÊMEA CROWNTAIL: (Da Categoria 190 a Categoria 192) 

  
  CAT 190 - Sólidas. 

  CAT 191 - Bicolor. 
  CAT 192 - Multicolor. 

 
CATEGORIA DUMBO 

8.15 FÊMEA DUMBO:  
  

  CAT 193 - Categoria Única. 
 

CATEGORIA GIGANTE 
8.16 FÊMEA GIGANTE: 

  
  CAT 194 - Categoria Única. 

 

CATEGORIA SELVAGEM 
8.17 FÊMEA SELVAGEM:  

   
  CAT 195 - Categoria Única.  

 
8.17.1 FÊMEA SELVAGEM HÍBRIDA:  

  
  CAT 196 - Categoria Única.  

 
 

9. ACLIMATIZAÇÃO DOS BETTAS: 

9.1 Para a aclimatização dos Bettas será respeitada a ordem de chegada dentro do 

horário estabelecido neste EDITAL NO ITEM 7.1.2, ao chegar o criador/expositor irá 
se dirigir até a mesa de inscrição com a relação de suas entradas (Bettas) inscritas em 

mãos, que serão conferidos de acordo com a relação que cada criador/expositor enviou 

à organização, após a conferência, cada criador receberá a relação das beteiras 
destinadas a suas entradas (Bettas) e será liberado para que o criador faça a 

aclimatização dos Bettas. 

9.2 Após aclimatizar seus Bettas nas suas respectivas beteiras numeradas, é 

extremamente proibido, mexer nas beteiras e fazer a troca do Betta por outro. Não é 
permitido o adicionamento de qualquer tipo de material líquido, que venha alterar a 

coloração da água ou o xarope de castanhola nas beteiras, (a organização não 
permite o adicionamento da folha da castanhola nas beteiras). Terá uma pessoa 

fiscalizando e caso seja descumprida uma dessas normas o criador/expositor será 
chamado a atenção, caso o criador/expositor após ter sido chamado a atenção 

permaneça a descumprir as normas, o criador/expositor será penalizado com a perda de 
dois pontos, se o criador/expositor precisar mexer na sua beteira terá que se dirigir até 

a pessoa que estará fiscalizando e pedir permissão. A permissão será concedida 
mediante autorização da organização. Aquele que venha descumprir o que está inscrito 

no ITEM 7.1.2 será punido com a perda de dois pontos referente ao(s) betta(s) 
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não aclimatizado(s) e caso seja trocado o Betta inscrito por outro Betta depois que já 

tenha sido aclimatizado, TERÁ O BETTA DESCLASSIFICADO. A organização cuidará 

do condicionamento da água em pH o mais próximo de neutro (7.0) e adicionará sal 
grosso na água das beteiras, e condicionador de água. Para qualquer correção no PH, 

adicionamento de condicionador de água ou até mesmo a substituição da água da beteira 
por outra água trazida pelo criador/expositor só poderá ser feita no ato da aclimatação 

dos Bettas, ou seja, até o horário informado no item 7.1.2  

9.3 Os Bettas deverão ser aclimatizados pessoalmente por seus criadores/expositores 

ou por algum representante presente no local.  

9.4  Após a aclimatização dos Bettas não será permitida caixas de isopor a mostra dentro 

de toda área da exposição, teremos um local para guardar as caixas de isopor, cada 
criador/expositor deverá guardar a sua caixa de isopor. 

10. SOBRE O ENVIO DE BETTAS PARA A EXPOSIÇÃO: 

10.1 Caso o criador/expositor da região Nordeste não possa ir à exposição teremos como 

receber seus Bettas na cidade de Natal – RN e por uma taxa no valor de R$ 50,00 
levaremos seus Bettas para o São Paulo Betta Show e os trazemos de volta. Os bettas 

devem chegar na cidade de Natal-RN até o dia 02 de outubro às 16:00hs. O criador pode 

optar por retirar os peixes em Natal a partir do dia 08 de outubro, ou deixar os peixes 
sob os cuidados da organização até o dia 18 de outubro para a 7ª Natal Expobettas (7ª 

etapa do Circuito Nordbettas), que acontecerá nos dias 18 e 19 de outubro de 2019 na 
cidade de Natal - RN. Se o produtor desejar, pode ainda ser feito o envio para a cidade 

de origem. Para isso será feita uma cotação através de transportadora (Gollog ou Latam 
Cargo) e os custos serão do expositor.  

10.1.2 CUIDADOS COM OS BETTAS: 

Os peixes ficarão em um laboratório fechado na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte sem acesso a visitantes. Ficarão sob observação constante de um médico 
veterinário, dois engenheiros de Aquicultura e um técnico em Aquicultura. Serão 

avaliados, alimentados e cuidados até o embarque para São Paulo. Os peixes participarão 
da exposição no dia 05 e 06 e estarão todos sob cuidados constante e diariamente será 

enviado vídeo sobre a condição de cada peixe. No dia 07 os peixes embarcarão para 
Natal novamente e podem ser entregues aos proprietários no dia 08 ou serão colocados 

novamente no quarentenário até o dia 18, quando acontecerá a etapa do circuito em 

Natal!  Durante esse período os peixes serão acompanhados pelos mesmos profissionais 
e diariamente serão encaminhados vídeos sobre a condição de cada um.   

11. SOBRE O JULGAMENTO: 

11.1  Os critérios que serão usados para o julgamento no São Paulo Betta Show serão os 

mesmos encontrados no Manual de Julgamento do ENABETTAS 2016, durante o 
julgamento o Manual estará à disposição dos juízes. 

 
11.2 Todos os criadores/expositores terão acesso ao Manuais de Julgamento podendo 

baixar pelo link abaixo: 
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http://media.wix.com/ugd/a5c0c0_66984564dea940db8bccd57eb73065ca.pdf 
 
11.3 Haverá uma reunião prévia onde serão esclarecidas quaisquer dúvidas, que 

porventura ainda existam e, em seguida, a comissão de julgamento, em conjunto, 
realizará o julgamento. Os juízes receberão uma régua, uma lupa, uma lanterna, um 

espelho e as Planilhas de Avaliação divididas pelas categorias inscritas, elaborada pela 

Expobettas Bittencourt. 
11.3.1 Não será permitido o contato entre juiz e criador antes do julgamento no sábado 

(05/10) e durante o mesmo, peço gentilmente a compreensão de todos os juízes e 
criadores que evite esse contato antes do julgamento. 

11.3.2 - Os juízes terão em mãos somente os equipamentos fornecidos pela organização 
citados no ITEM 11.3, os manuais de julgamento e o Edital impresso. 

 
11.4 Todos os Bettas inscritos serão julgados um a um passando todos pela planilha de 

avaliação e serão julgados isoladamente seguindo a pontuação estabelecida pela planilha 
de avaliação.  

 
11.5 Caso tenha alguma categoria que conste apenas um Betta inscrito, REPITO, 

APENAS UM BETTA INSCRITO, esse Betta será julgado, e de acordo com a pontuação 
que ele receber só poderá ser primeiro lugar se receber a pontuação entre 100 e 85 

pontos, se tiver uma pontuação entre 84 e 70 pontos ficará em segundo lugar e obtendo 

a pontuação entre 69 e 55 ficará na terceira colocação.  
      

     1º Lugar de 100 a 085 pontos 
2º Lugar de 084 a 070 pontos 

3º Lugar de 069 a 055 pontos 
 

ESSA PONTUAÇÃO SE APLICA APENAS PARA A CATEGORIA QUE ESTIVER UM BETTA INSCRITO 

 

11.5.1 Na avaliação com 02 ou 03 Bettas inscritos em uma categoria, se os juízes 

durante a avaliação chegarem a uma conclusão que o Betta não tem condições de ficar 
em 1º (primeiro) lugar, o Betta ficará em 2º (segundo) lugar em diante. 

 

11.5.2 Um Betta para ter direito ao troféu de Melhor da Categoria deve ser premiado em 
primeiro lugar com a pontuação igual ou acima de 85 pontos. 

 
11.6 Os juízes deverão retirar o separador e proceder à primeira avaliação. Aqueles 

Bettas que apresentarem falta gravíssima, visíveis à primeira vista, deverão ser retirados 
da competição. 

 
11.7 A condição geral do Betta será o primeiro ícone a ser tratado pelos juízes; corpo e 

nadadeiras deverão estar em perfeito estado, sem manchas, máculas, furos, faltas de 
escamas, cortes, ou quaisquer outras anomalias, Bettas que apresentarem cegueira e 

tumores serão desclassificados. As nadadeiras deverão estar sempre eretas e os 
opérculos suavemente apoiados sobre o seio das guelras, abrindo ambos os lados 

igualmente quando o Betta estiver em posição de combate. 
  

11.8 A coloração deverá ser uniforme, sem partes mais claras ou mais escuras, sem 

infiltrações, principalmente nas classes de cores sólidas. 

http://media.wix.com/ugd/a5c0c0_66984564dea940db8bccd57eb73065ca.pdf
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11.9 Nos Bettas Dragons a armadura deverá abranger somente o corpo, não devendo 

incidir sobre as nadadeiras.  
 

11.10 O Betta macho deverá apresentar comportamento vigoroso, contínuo e agressivo, 
quando apresentado a outro macho. 

 
11.11 Se no momento da avaliação o Betta não se armar após a retirada do separador, 

o juiz deverá recolocar o separador e passar para outro Betta, deixando a avaliação 
daquele Betta para depois. Se na terceira tentativa o Betta não se armar será 

desclassificado (difícil avaliar um Betta sem ele se armar). 
 

11.12 Em caso de empate em alguma categoria será vencedor o Betta que tiver 
conseguido a menor pontuação negativa no primeiro item julgado. Caso o empate 

persista o segundo quesito julgado será usado e assim sucessivamente. Em caso de 
empates com pontuação absoluta caberá aos juízes, REPITO, CABERÁ AOS JUÍZES 

tomar a decisão, que será soberana e incontestável. 

 
11.13 Por motivos éticos nenhum dos juízes poderá participar da exposição como 

competidor, caso o juiz queira expor seus Bettas eles não entrarão em julgamento e as 
suas beteiras serão colocadas em um local em separado. 

 
11.14 Cada Betta iniciará a sua avaliação partindo dos 100 pontos e, se atender a todos 

os quesitos com excelência, permanecerá com esta nota, no entanto, a cada falta 
perderá pontos e a dedução de todos os pontos será a nota final. As faltas serão 

classificadas em quatro categorias: faltas pequenas 0,5 a 2 pontos; faltas médias 3 a 4 
pontos; faltas graves 5 a 6 pontos e faltas muito graves de 8 a 10 pontos. 

 
11.15 No momento da chegada dos criadores/expositores as beteiras já estarão 

numeradas de acordo com cada categoria que consta nesse Edital, todos receberão uma 
lista com a numeração de suas respectivas beteiras para aclimatizarem seus Bettas, as 

beteiras não terão nenhum tipo de identificação que permita o reconhecimento do 

criador, depois que o Betta tenha sido colocado na beteira não poderá mais ser 
substituído por outro Betta mesmo que seja da mesma categoria. 

 
11.16 O início do julgamento no sábado dia 05 de outubro será às 17hs, tendo um 

intervalo as 19hs de 15min e uma parada as 20:30hs de 01hora para o jantar, com 
previsão da conclusão do julgamento as 00hs, apenas os juízes e representantes da 

organização do São Paulo Betta Show deverão permanecer na área de julgamento. 
 

SOBRE O TAMANHO DOS BETTAS PARA COMPETIÇÃO 
 

11.17 O tamanho exigido para os machos Longtail, Longtail Doubletail, Longtail 
Crowntail, Longtail Dumbo e Big tail, é de aproximadamente 4cm, aceitando-se, até os 

3.85cm, abaixo disso perderá pontos, enquanto na fêmea, o tamanho aproximado 
deverá ser de 3,50cm. O Betta não atingindo o tamanho mínimo exigido não será 

desclassificado, mas caso esteja a abaixo dos 3.85cm nos machos e 3,35 nas fêmeas 

perderão 06 (seis) pontos. 
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Para medir corretamente veja a ilustração abaixo, medir do final da boca até pedúnculo 

caudal, ou seja, o Betta tem que ser medido apenas o corpo, sem a cauda. 

 
 

11.18 Para os Plakats, Plakats Doubletail, Plakats Crowntail e Plakats Dumbo é de 

aproximadamente 4cm, aceitando-se, até os 3.85cm, abaixo disso perderá pontos, 
enquanto na fêmea, o tamanho aproximado deverá ser de 3,50cm. O Betta não atingindo 

o tamanho mínimo exigido não será desclassificado, mas caso esteja a abaixo dos 
3.85cm nos machos e 3,35 nas fêmeas perderão 06 (seis) pontos. Para medir 

corretamente veja a ilustração abaixo, medir do final da cauda até o final da boca, ou 
seja, o Betta tem que ser medido por completo corpo + cauda. 

 

 
 

11.19 Sobre a categoria de Gigantes a principal exigência é possuir o tamanho mínimo 
do corpo de 6cm para os machos, tanto para os Longs como para os Plakats, e 5,5cm 

para as fêmeas, medidas da parte anterior da sua boca até a parte posterior do 
pedúnculo caudal (de acordo com a ilustração abaixo), lembrando que todo Gigante será 

medido antes do julgamento na presença do criador/expositor ou responsável para 

constar seu tamanho na Planilha de Avaliação, caso o Betta Gigante não tenha o tamanho 
exigido neste Edital será desclassificado da competição. 

 

 
 
 

 
SOBRE AS CATEGORIAS KOI, CANDY, NEMO E GALAXY 
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11.20 Sobre os KOI, CANDY, NEMO e GALAXY em nosso edital essas categorias são 

separadas. Então seguiremos as características o mais próximo possível das referências 

abaixo destacadas em cada categoria, caso o Betta inscrito na categoria não chegue 
próximo as características abaixo demostrada pelas gravuras os juízes irão remanejar 

em um comum acordo para a categoria correta, a decisão será soberana e incontestável. 
 

11.20.1 KOI: O Betta poderá apresentar as cores vermelho, amarelo, preto, dispostas 
sobre um fundo celofane ou camboja. Para fins de avaliação, os bettas Koi serão também 

observados por cima, pelo dorso. 
  

 
 

 
 

 
  

 

 
 

11.20.2 CANDY: O Betta tem que ter as cores vermelho, amarelo, azul e verde, em 
base branca ou Celofane. 

                                                   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11.20.3 NEMO: O Betta tem que apresentar as cores vermelha e amarela ou amarela e 
laranja ou laranja e vermelha e ter semelhança com o peixe Nemo. 

 

                                                   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11.20.4 GALAXY: O Betta terá que ter aqueles pontos iridescentes que se assemelham 
a estrelas. 
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SOBRE A CATEGORIA BIG TAIL: 
 

 11.21 Ainda sem muita definição para a variante em questão e mediante a não 
formalização de normas de julgamento, no Brasil e no exterior, inclusive por parte IBC, 

os citados procedimentos foram baseados na opinião e sugestão de vários criadores e 
poderão, gradativamente, com o passar do tempo e com as situações doravante 

apresentadas serem melhorados. 
 

11.21.1 Observações sobre o tamanho do corpo, mantendo o padrão das demais 
categorias tratadas no manual de julgamento do ENABETTAS, exceto os Gigantes, para 

os BIG TAIL será também exigido para o espécime macho o tamanho mínimo de 4 cm, 

sendo que nesta categoria os peixes maiores serão melhores avaliados. 
11.21.2   A medição deverá ser feita da parte anterior da boca até a parte posterior do 

pedúnculo caudal. O pedúnculo caudal é a parte posterior do corpo dos peixes, 
compreendida entre uma linha imaginária vertical que passa próximo ao anus até a base 

da nadadeira caudal, ou seja, o Betta tem que ser medido apenas o corpo, sem a cauda. 

 
 

11.21.3  Observações sobre a forma e proporção da nadadeira caudal, nesta categoria os 
bettas machos deverão apresentar as nadadeiras caudais com o tamanho da metade até 

dois terços do tamanho do corpo, ela deverá ser larga e cheia de forma a se encontrar com 

as demais nadadeiras. O raio de abertura da nadadeira caudal deverá ter no mínimo 180 

graus, sendo melhores avaliados os peixes que ultrapassarem esta abertura, não 
devendo, entretanto, ultrapassar os 190 graus. 

 
11.21.4  Sobre as nadadeiras, neste item serão avaliados prioritariamente a abertura, o 

volume e o tamanho. A conformação e a perfeição das nadadeiras serão os pontos chaves 
da avaliação. Uma nadadeira grande, fina e desproporcional, perderá pontos.  

O ideal é que a nadadeira dorsal seja larga, se sobreponha à nadadeira caudal e pareça 
se misturar com esta, apesar de não estar fundida fisicamente. Os primeiros raios (os 

mais perto da cabeça) devem ser comparáveis no comprimento aos raios restantes, e 
não os mais curtos, sem se curvar para trás. O limite superior da caudal deverá ser 

próximo do limite superior da dorsal formando um designe harmônico e suave. 
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Relativamente à nadadeira anal esta deverá ser alongada ultrapassando entre 20% a 

30% o limite inferior da cauda. 

 
Para avaliação dos demais itens deverão ser observados as orientações descritas no 

manual de julgamento do Enabettas, para o Plakat Assimétrico. 
 

11.22 Consta no Manual de Julgamento do Enabettas pelo qual seguimos as normas de 
julgamento, que nos Bettas Longtails poderá ser tirado de 0,50 a 6 pontos das 

nadadeiras pélvicas e para os Plakats de 0,50 a 2 pontos. Porém os juízes poderão tirar 
de 0,50 a 6 pontos, tanto dos Longtails como dos Plakats, para que seja feita um melhor 

julgamento das nadadeiras pélvicas, estamos fazendo essa observação para que não 
venha ter dúvidas sobre o julgamento nas nadadeiras pélvicas.   
 

12. RETIRADA DOS BETTAS APÓS O ENCERRAMENTO: 

 
12.1 A retirada dos Bettas após o encerramento da exposição é de total responsabilidade 

do criador/expositor ou o representante por ele indicado para representa-lo no São Paulo 
Betta Show e só será autorizada a retirada dos Bettas após “ORDEM DA 

ORGANIZAÇÃO”, sem essa ordem, nenhum criador/expositor poderá retirar seus 

Bettas, e caso o criador/expositor descumpra essa ordem, será imediatamente eliminado 
da competição. 

 
12.2 Lembrando que a organização do São Paulo Betta Show não se responsabiliza pelo 

envio dos Bettas que foram esquecidos nas beteiras após o encerramento da exposição 
e nem pelos pertences dos criadores/expositores como bolsas, mochilas, sacolas e caixas 

de isopor que forem esquecidos, isso é de inteira responsabilidade do criador/expositor, 
e nem pela falta de cuidados e vigilância dos Bettas expostos durante o horário do evento 

e durante a retirada ao término da exposição. Essas responsabilidades e obrigações são 
atribuições dos criadores/expositores ou de seus respectivos representantes. 

 
12.3 Será feita pela organização uma lista de chamada para retirada dos Bettas. Após a 

retirada de todos os seus Bettas o criador/expositor assinará a planilha de retirada dos 
seus Bettas atestando que estão todos em seu poder, os peixes não retirados até as 

19hs do dia 08/10 (domingo) serão doados a critério dos organizadores, não sendo aceita 

qualquer reclamação por parte do criador/expositor acerca do peixe.  
  

13. PREMIAÇÃO: 

13.1. Serão premiados com troféus de melhor de cada categoria, rosetas para os 
primeiros, segundos e terceiros lugares de todas as categorias inscritas. 
 

13.1.1 Categorias que serão premiadas: 

Longtail / Longtail Doubletail / Longtail Crowntail / Dumbo Longtail / Dumbo Plakat / 
Bigtail / Plakat / Plakat Doubletail / Plakat Crowntail / Gigante / Fêmea Longtail Singletail 

/ Fêmea Longtail Doubletail / Fêmea Plakat Singletail / Fêmea Plakat Doubletail / Fêmea 

Crowntail / Fêmea Dumbo / Fêmea Gigante. 
 

14. GRANDE PREMIAÇÃO: 
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14.1 Serão premiados os campeões de acordo com a listagem abaixo com o envio de 

forma gratuita dos seus Bettas para participar da exposição de Bettas durante o CIPS 

2019 na China ou do NUSATIC na Indonésia. Os Bettas enviados não retornarão para o 
Brasil após a exposição, sendo doado à organização dos eventos.  
 

Serão premiados com envio de três Bettas o ganhador do Best in Show.  

Serão premiados com envio de dois Bettas o ganhador do 2° Best in Show. 
Serão premiados com envio de um Betta o ganhador do 3º Best in Show. 
 

Serão premiados com envio de três Bettas o ganhador do Best Female.  

Serão premiados com envio de dois Bettas o ganhador do 2° Best Female. 

Serão premiados com envio de um Betta o ganhador do 3º Best Female. 
 

15. COMISSÃO JULGADORA: 
 

A comissão julgadora do São Paulo Betta Show será composta por 03 juízes que serão 

divulgados em breve. 
 

16. CONTATO DA ORGANIZAÇÃO: 

 

 Paulo Faria - RN / Representante Regional CCB/UCAB, Região Norte – Nordeste 
84.99474-6737 

 Lucas Valdívia - SP / Coordenador da Área de Bettas CCB/UCAB 
17.99121-2159 

 Márcio Bittencourt - RN / Representante Regional CCB/UCAB, Região Norte – Nordeste 
84.99635-5957 
       

                        


