
Av. Edílson  Lamartine Mendes, 215 – Pq. Das Américas – Fone/Fax: (34) 3331-8400 – CEP 38045-000 
Uberaba/MG 

 

 
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 12ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO GIR 
LEITEIRO DE UBERLÂNDIA/MG, que acontecerá no Parque de Exposições CAMARU no 
período de 29 de agosto a 04 de setembro de 2021. 

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.  

Entrada dos animais:  

16 de agosto animais do Concurso Leiteiro – 08:00 as 18:00 horas 

20 de agosto animais de pista de julgamento – 08:00 as 18:00 horas 

Saída dos Animais – 04/09/2018 após o termino do julgamento 

Inscrições:  

O prazo para a inscrição e pagamento é, impreterivelmente, até 01/07 a 27/08/2021. 
 

 No valor de R$250,00 (Duzentos e cinquenta reais) por animal/argola de pista, e de R$ 500,00 
(Quinhentos reais) para animais de torneio Leiteiro com premiação. Torneio Leiteiro 
Inscrições Limitada. Não serão aceitas inscrições após o dia 01/09/2021.  

Conta para depósito Banco SICOOB 756, Agência 3224, Conta Corrente 4524-1 Favorecido: 
(SINDICATO RURAL DE UBERLANDIA), CNPJ:25768417/0001-20. Enviar o comprovante de 
depósito IDENTIFICADO com nome do expositor e quantidade de animais da raça GIR 
LEITEIRO inscritos para a Área Técnica: (34) 3292-8831. 

As inscrições deverão ser enviadas para fausto@girleiteiro.org.br 

Fichas de inscrições para pista e concurso leiteiro se encontram no site da ABCGIL 
(www.girleiteiro.org.br), ou no telefone/fax (34) 3331.8400 ou pelo e-mail: 
fausto@girleiteiro.org.br  

As inscrições somente serão válidas mediante a entrega da ficha de inscrição 
devidamente preenchida, assinada pelo expositor ou seu preposto e o 
pagamento das respectivas taxas, juntamente com documentos do animal (RGN, 
RGD, Ficha oficial do Controle Leiteiro, eficiência reprodutiva, atestado de 
prenhes e andrológico).  
 

 

Julgamento da Raça Gir Leiteiro de pista: 
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Dias: 02 a 04 de setembro 2021. 

Concurso Leiteiro: 

Início: 29/08/2021 - 14:00hs 

Término: 01/09/2021 - 14:00hs 

Fiscalização do Concurso Leiteiro Inicio dia 27/08/2021 as 14:00 Horas 

Lembramos que a data base para Julgamento em Pista e Concurso Leiteiro para efeito 
do cálculo de idade dos animais será 29/08/2021. 
 
 
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);  
4- Termo de Declaração e Autorização de Avaliação do Código de Procedimentos Éticos;  
5- Comprovante de depósito  
6- Eficiência Reprodutiva para fêmeas acima de 40 meses;  
7- Atestado de prenhez para fêmeas acima de 31 meses; 
8- Exame andrológico para machos a partir de 20 meses. 

 
DADOS PARA NOTA FISCAL: 

 
Código do evento: AGUARDANDO 
 53ª Exposição Agropecuária de Bovinos 
Parque de Exposições CAMARU 
Sindicato Rural de Uberlândia CNPJ 25.768.417/0001-20 
Av: Juracy Junqueira de Resende, 100 – 
Bairro Pampulha Município: Uberlândia/MG 
 

A Ficha 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 realizarmos uma bela 
EXPOSIÇÃO DE UBERLANDIA, com o que há de melhor no Gir Leiteiro. 
 
 Atenciosamente, 
 

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