
 
 
Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro 
 Registrada no Ministério da Agricultura Sob o No 67 

Pça Vicentino Rodrigues da Cunha, 110 - Pq. Fernando Costa – CEP: 38040-971 
Fone: (34) 3331-8400 - Uberaba/MG 

 

Prezado Associado, 

 

 Venho por meio desta, convidá-lo a participar da 8ª Prova de Pré-seleção de Touros para o Teste de 

Progênie ABCGIL/EMBRAPA. 

 A prova tem como objetivo pré-selecionar touros para fertilidade que serão candidatos às vagas do 32º 

Grupo de Touros do Teste de Progênie, realizando avaliações andrológicas e reprodutivas. Serão realizadas 

também outras avaliações de caráter fenotípico (aprumos, estrutura, umbigo, pigmentação etc.) como também 

de temperamento e libido. O touro só será considerado apto a ingressar no Teste de Progênie caso seja 

APROVADO na respectiva Prova. 

 Somente serão inscritos na prova touros que atendam todas as exigências do regulamento para 

participação no Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro – PNMGL. 

 

Programação da 8ª Prova de Pré-seleção: 

 Inscrição dos touros: de 03 a 31/10/2016 

 Entrada dos animais: De 23 a 25/11/2016 (das 8:00 às 18:00hs) 

 Término da prova: 25/04/2017 

 Divulgação dos resultados: 04/05/2017 (Durante a Expozebu 2017) 

 Saída dos Animais: 08 a 11/05/2017 (das 8:00 às 18:00hs) 

 

Período de adaptação: 15 dias 

Entidades Promotoras da Prova: ABCGIL, FAZU e EMBRAPA 

Entidades Parceiras: ABCZ, BIOVITRO/MULTIGEN, FUTURA e ARENALES 

 

A prova será realizada no campus da FAZU – Faculdades Associadas de Uberaba, na cidade de Uberaba – 

MG com custo de participação de R$ 1.700,00 (Um mil e setecentos Reais) por touro, que deverá ser paga 

diretamente à Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro, CNPJ: 47.267.018/0001-18, através da agência 

do Banco Bradesco n.º 2124 conta corrente n.º 25.800-8. O comprovante do deposito será considerado como 

documento de quitação, devendo ser enviado para o e-mail rany@girleiteiro.org.br juntamente com a ficha de 

inscrição (anexo I), cópia do Registro Genealógico, exame de DNA, relação de produtos nascidos do teste de 

progênie (anexo II) e relação de inseminações com sêmen de touros do teste de progênie (anexo III). 

A participação na prova será limitada em 01 (um) touro por associado e o mesmo só poderá dar entrada 

na FAZU com a vacina contra a febre aftosa já realizada, conforme calendário sanitário da região de Uberaba, 

estabelecido pelo IMA – Instituto Mineiro de Agropecuária. A prova tem capacidade para receber 70 (setenta) 

touros. O associado poderá inscrever um segundo touro a título de fila de espera caso as vagas não sejam 

preenchidas.  

O Regulamento completo da prova está disponível através do site www.girleiteiro.org.br. Para maiores 

esclarecimentos, favor entrar em contato com a equipe técnica da ABCGIL pelo telefone: (34)3331-8400. 

  

Atenciosamente, 

 

 

________________________________ 

Aníbal Eugênio Vercesi Filho 

Diretor Técnico da ABCGIL 
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