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Prezado Criador, 

 

Fazemos esta consulta individual para obter sua autorização ou autorização condicional ou não-

autorização para a cessão de dados referentes à avaliação genômica de animais de sua 

propriedade atual:  

 

Contexto 

A ABCGIL recebeu solicitação da ABCZ para ter acesso ao conjunto de dados de avaliação 

genômica (GPTAs) de todos os seus animais da raça Gir Leiteiro realizada pela Embrapa Gado de 

Leite com os objetivos: 

 

a. Utilização dos GPTAs de todos os animais avaliados de sua propriedade para o 

cálculo de avaliações genéticas de machos e fêmeas por metodologia parental. 

b. Divulgação dos dados obtidos em regime de divulgação pública ou privada. 

 

Condicionantes  

A ABCGIL, caso haja autorização da cessão dos respectivos dados de cada proprietário, 

estabelecerá critérios para a divulgação, bem como condicionantes e transparência das 

metodologias que venham a ser praticadas pela ABCZ.   

 

Dados publicados pelo Teste de Progênie ABCGIL/Embrapa 

Os dados do Sumário do Teste de Progênie são considerados de domínio público e já podem ser 

utilizados, desde que citada a fonte dessa prova zootécnica ABCGIL/Embrapa Gado de Leite. 

Vamos solicitar à ABCZ que os PTA’s obtidos pelo Teste de Progênie não sejam divulgados em 

listas que incluam também avaliações parentais, evitando confundir os criadores.  

 

Cessão de dados do seu rebanho já avaliado  

Assim, quanto à cessão de dados de seus animais, V. Sa. deverá escolher uma das opções abaixo: 

 

 AUTORIZO a cessão dos dados de avaliações genômicas de todos os animais de minha 
propriedade. 

 
 AUTORIZO sob condição de que a consulta seja restrita a meu exclusivo acesso, sob a utilização de 
senha. 

 
NÃO AUTORIZO neste momento a cessão dos referidos dados de meu rebanho. 
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Assinale o item com um X e devolva por favor este termo de autorização por e-mail e correio para 

a ABCGIL pelo e-mail genoma@girleiteiro.org.br e endereço: Praça Vicentino Rodrigues da 

Cunha, 110 - Parque Fernando Costa, CEP: 38022-330 - Uberaba/MG. 

 

 

 

Uberaba, _____/_____/_____   ________________________________ 
                       Assinatura  
 

 

Observação 

A ABCGIL obedecerá aos resultados individuais dessa consulta aos associados. Podemos voltar a 

consultar novamente os interessados dentro do alto espírito de fornecer aos criadores 

ferramentas para apoiar o melhoramento do Gir Leiteiro, à vista de oportunidades em iniciativas 

de parcerias que atendam os objetivos para o empenho dos criadores e para a raça como um 

todo.  

 

 

Para esclarecimento de dúvidas 

Através do e-mail genoma@girleiteiro.org.br ou pelo telefone 34-3331-8400 ou WhatsApp 34-

98827-9290 com Jean. 

 

 

Atenciosamente, 

Diretoria da ABCGIL 

 

 

Uberaba, novembro de 2021. 
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