
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

PARA O BEM-ESTAR
ANIMAL EM COMPETIÇÕES

TRADICIONALISTAS



 O cuidado com o meio ambiente e com os animais é uma realidade cada vez mais 
presente na vida co�diana de todas as sociedades. Milhares de provas equestres são 
realizadas anualmente em todos os cantos do Brasil. Essas provas são de diversas modalidade 
e organizadas de diversas maneiras.

 Muitas provas são realizadas por Confederações, Federações, Associações de Raça, e 
Movimentos Tradicionalistas, dentre eles o MTG-MT - MOVIMENTO TRADICIONALISTA 
GAÚCHO DE MATO GROSSO, organizadores que já levam em conta as melhores prá�cas 
provendo boa infra estrutura de pistas, bom transporte e alojamento de animais, além de 
cuidados veterinários para com a saúde e o bem-estar dos animais. Estes e tantos outros 
detalhe que fazem provas sustentáveis.

 O Manual de Boas Prá�cas para o Bem-estar Animal em Compe�ções Equestres é 
uma inicia�va pioneira da Câmara de Equideocultura e do Ministério de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. Seu obje�vo é disseminar as melhores prá�cas, conceitos e orientações 
sobre os cuidados que devem ser tomados com os animais, a todos aqueles que par�cipam e 
realizam provas equestres. 

 A sua divulgação contribuirá para que a sociedade brasileira, principalmente para 
aqueles que são amantes da Tradição Campeira e também preocupados com o bem-estar dos 
animais, possam par�cipar deste importante tema e sugerir aperfeiçoamentos que 
certamente trarão um padrão de sustentabilidade cada vez mais elevado para todas as provas 
equestres.
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Visão

O MTG-MT Movimento Tradicionalista Gaúcho de Mato Grosso tem como visão 
cultuar a tradição gaúcha, proporcionando aos adeptos, simpa�zantes e compe�dores 
uma infra estrutura baseada na história, cultura e regulamentos dando condições 
legais para o cumprimento das normas e leis vigentes. 

Missão

O MTG-MT Movimento Tradicionalista Gaúcho de Mato Grosso tem como 
missão proporcionar normas no que tange a preservação de todos os ritos 
tradicionalistas, culturais, ambientais, maus tratos de animais e pessoais. 
Proteger os jovens, idosos e a concepção familiar disseminando bons 
exemplos em todos os segmentos da cultura gaúcha, gerando emprego, renda 
e movimentando uma cadeia econômica importante.

Compromissos

O MTG-MT Movimento Tradicionalista Gaúcho de Mato Grosso se 
compromete a ser o vetor de divulgação deste manual, assumindo na íntegra 
todos os itens nele inserido. Se coloca a disposição de todos os órgãos 
fiscalizadores para banir todo tipo de exageros cometidos em seus eventos.
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