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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 1ª EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DO GIR 
LEITEIRO DE GOIAS, que acontecerá no Parque de Exposições de Goiânia no período de 07 
a 13 de novembro 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:  

Início dia 25 de outubro 2021 

Ultimo dia de entrada dia 05/11/2021 

Inscrições:  

 De 01/10/2021 até 05/11/2021 no valor de R$300,00 (Trezentos reais) por animal/argola, para 
pista de Julgamento e de R$600,00 (Seiscentos Reais) por animal para concurso leiteiro 

 

Conta para depósito: NU PAGAMENTOS S.A - BANCO 0260 - AGENCIA 0001 - CONTA 
50399741-7 - LUIZ FELIPE BRANQUINHO CPF 042.023.981-22 PIX 62-982178816 (Telefone) 

Gentileza identificar o Pagamento com o nome do expositor ou da fazenda e enviar para 
gracyduques@outlook.com Gracyali responsável pelo controle. 

 Fichas de inscrições para pista e concurso leiteiro se encontram no site da ABCGIL 
(www.girleiteiro.org.br), ou no e-mail: fausto@girleiteiro.org.br As inscrições deverão ser 
enviadas para o email fausto@girleiteiro.org.br  

As inscrições somente serão válidas mediante a entrega da ficha de inscrição na 
(ABCGIL) 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: 

De 11 a 13 de novembro 2021 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:gracyduques@outlook.com
http://www.girleiteiro.org.br
mailto:fausto@girleiteiro.org.br
mailto:fausto@girleiteiro.org.br
http://www.pdffactory.com


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

 

 

 

Início da fiscalização do Concurso Leiteiro: 06/11/2021 as 14 horas 

Concurso Leiteiro: 

Início: 08/11/2021 -  14:00hs 

Término: 11/11/2021 -  14:00hs 

Lembramos que a data base para Julgamento em Pista e Concurso Leiteiro para efeito 
do cálculo de idade dos animais será 08/11/2021. 
 
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- Eficiência Reprodutiva para fêmeas acima de 40 meses;  
6- Atestado de prenhez para fêmeas acima de 31 meses; 
7- Exame andrológico para machos a partir de 20 meses. 

 
DADOS PARA NOTA FISCAL: 

 
Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura  
CNPJ: 01612381\0001-22 
 Inscrição Estadual: 10254206-6 
 End: rua 250 numero 231 
 Setor Nova Vila, 
 CEP: 74653-200  
Goiânia / GO 
 
 Dados GTA – 
 Cod Agrodefesa - 002- Cod (Para o estado de Goiás) 
 Cod para outros estados 52000000002 
 

ATENÇÃO FIQUE ATENTO AOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA DEFESA 
SANITÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 

 
Documentos bovinos Exposição  
✅ Exame original negativo de brucelose com validade até 13/11/2021 para: 
 
➡  fêmeas com idade igual ao superior a 24 meses, vacinadas com a vacina contra 
Brucelose B-19, entre 3 e 8 meses de idade; 
 
➡  fêmeas vacinadas com a vacina não indutora da formação de anticorpos 
aglutinantes RB51, a partir de 8 meses; 
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➡  Machos com idade superior a 8 meses 
 
✅ Exame original negativo de tuberculose com validade até 13/11/2021 para machos e 
fêmeas com idade acima de 6 semanas; 
 
✅Atestado de vacinação de brucelose para fêmeas. 
 
❌Somente serão aceitos cópias de atestado de vacinação e exames de brucelose e 
tuberculose, quando autenticados por fiscais estaduais agropecuários ou reconhecidos 
em cartório.  
 
Só pra lembrar que agora não existe mais carência de vacinação pra Aftosa no Estado de 
Goiás. Quem for entrar depois do dia 01/11/2021. Pode vacinar e transportar os animais 
imediatamente. Agora quem for entrar antes, ai tem que pedir vacinação antecipada. * 
Animais de outros estados devem estar vacinados contra Aftosa, verificar a Defesa 
Sanitária local como proceder a vacinação. * 
Todas essas exigências são de acordo com a Instrução Normativa número 06/2020 da 
AGRODEFESA. 
 
Todas essas documentações tem que ser seguido na sua integra, a falta de qualquer 
documento está sob pena dos animais não poderem descer do caminhão. 
 
 
 

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 GOIANIA / GO, 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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