Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro
Registrada no Ministério da Agricultura Sob o No 67
Caro Associado,
Gostaríamos de convidá-lo a participar da 10ª Exposição Internacional do Gir Leiteiro, a
realizar-se no período de 17 a 23 de junho de 2018, no Parque de Exposições da Gameleira,
em Belo Horizonte/MG, durante as atividades da Megaleite 2018.
As inscrições estão abertas para o Julgamento em Pista e Concurso Leiteiro, limitando-se o
número máximo de 15 animais para pista e 3 animais para o Concurso Leiteiro, por expositor.
Será exigido para efeito de inscrição:
1- Ficha de Inscrição;
2- RG do animal em nome do Expositor (caso estiver em nome do antigo proprietário, será
aceito ADT – autorização de transferência, ou Termo de Autorização da ABCGIL para
que o animal participe em nome do novo proprietário, em caráter excepcional e
provisório);
3- Relatório Individual de Lactação – RIL (mínimo de 3.600Kg ajustada a idade adulta para
fêmeas e 3.600Kg real para machos);
4- Termo de Declaração e Autorização de Avaliação do Código de Procedimentos Éticos;
5- Eficiência Reprodutiva para fêmeas acima de 40 meses;
6- Atestado de prenhes para fêmeas acima de 31 meses;
7- Exame andrológico para machos a partir de 20 meses;
8- Comprovante de depósito Banco do Brasil, Agência: 3278-6, Conta Corrente:5728-2,
Cnpj: 47267018/0001-18 Favorecido: Associação Brasileira dos Criadores de Gir
Leiteiro.

Para o Concurso Leiteiro, o proprietário deverá levar latão de no mínimo 20 litros para
cada animal participante para armazenamento do leite antes da pesagem.
Informamos que não dispomos deste material para empréstimo durante o concurso
leiteiro, assim, a falta deste poderá impossibilitar à participação do animal no referido
concurso.
As Fichas de Inscrição e o Termo de Declaração e Autorização de Avaliação do Código de
Procedimentos Éticos estão disponíveis no site www.girleiteiro.org.br
Sua participação é muito importante. Contamos com você para lotarmos o Parque da
Gameleira, com o que há de melhor no Gir Leiteiro.
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Programação Gir Leiteiro Megaleite 2017
10º Exposição Internacional do Gir Leiteiro

Inscrições
09/05/2018 – Início das inscrições do Concurso leiteiro. O valor será de R$ 500,00
(quinhentos reais) por animal – Haverá premiação de acordo com à arrecadação total das
inscrições do Concurso leiteiro, definida da seguinte forma:
•

30% do valor arrecadado será destinado à ABCGIL, para custeio das despesas com a
exposição;

•

20% do valor arrecadado será dividido entre as Campeãs de cada categoria;

•

O restante do valor arrecadado será premiado ao animal que ultrapassar ou se
aproximar do recorde nacional de sua respectiva categoria.

•

Caso haja um ou mais recordes superados, o prêmio será dividido entre as recordistas.

•

VAGAS LIMITADAS NO CONCURSO LEITEIRO 25 ANIMAIS

•

A reserva da vaga se dará mediante a confirmação de pagamento

09 a 21/05/2018 – Início das Inscrições valor de R$ 90,00 (Noventa Reais) - Pista de
julgamento
22/05 a 28/05/2018 no valor de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais) - Pista de julgamento
29/05 a 08/06/2018 no valor de R$ 150,00 (cento e quarenta reais) - Pista de julgamento
Encerramento das inscrições Gir Leiteiro
•

A desistência da inscrição do concurso leiteiro e da pista de julgamento, implicará
a não devolução dos valores depositados.

Conta para depósito: Banco do Brasil. Agência: 3278-6, Conta Corrente: 5728-2,
Favorecido: Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro, CNPJ:
472670180001/18. Enviar o comprovante de depósito IDENTIFICADO com nome do expositor,
juntamente com a ficha de inscrição para o e-mail: fausto@girleiteiro.org.br

Sede: Pça Vicentino Rodrigues da Cunha, 110 - Pq. Fernando Costa – CEP: 38022-330
Fone/Fax: (34) 3331-8400 – Uberaba/MG

Será cobrado o valor por tratador referente ao alojamento de, até 10/06/2018 – R$200,00 –
(Duzentos Reais), após 11/06/2018 – R$240,00(Duzentos e quarenta reais). Informamos
que é necessário o tratador levar roupas de cama e cobertas, pois não será fornecido.
O pagamento do alojamento dos tratadores deverá ser efetuado diretamente com a
Associação do Girolando. Para Associados da Girolando pode ser feito diretamente o
cadastro dos tratadores pelo sistema WEB e será faturado para o sócio. Enviar a ficha de
tratadores para o email jmauad@girolando.com.br

Lembramos que a data base para Julgamento em Pista e Concurso Leiteiro para efeito
do cálculo de idade dos animais será 17/06/2018

Recepção dos animais para Concurso Leiteiro
De: 11 a 16/06/18 – Das 08:00 as 18:00hs

Recepção dos animais para Julgamento
De: 11/06/18 – Das 08:00 as 18:00hs
18/06/18 – Das 08:00 as 12:00 hs (Termino da recepção, não será aberto exceção).

Concurso Leiteiro:
Início:

17/06/2018 - 14:00hs

Término: 20/06/2018 - 14:00hs VAGAS LIMITADAS NO CONCURSO LEITEIRO 25 ANIMAIS
A reserva da vaga se dará mediante a confirmação de pagamento

Julgamento

1º dia: 21/06/18 – Quinta
Horário: 08:00hs as 13:00hs
14:00 as 19:00hs

2º dia: 22/06/18 – Sexta
Horário: 08:00hs as 13:00hs
14:00 as 19:00hs

3º dia: 23/06/18 – Sábado
Horário: 08:00hs até terminar
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Obs.: Será cobrado o código de procedimentos éticos conforme regulamento da
ABCGIL, e será utilizado o ultrassom para úbere, cuja declaração e autorização de
avaliação deverão vir assinados junto com a ficha de inscrição.

Saída dos Animais
24/06/2018 – a partir das 06:00hs

Informações e Inscrições:
Fausto
fausto@girleiteiro.org.br
Tel: (34) 3331-8400
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