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Goiânia, 17 de março de 2017. 
 
Ref.: Carta Convite 
 
 
Aos Associados e criadores da raça Tabapuã. 
 
A Diretoria da Associação Goiana do Tabapuã, acreditando na força do nosso Estado, 
que mais registra gado Tabapuã no país e sendo a capital da agropecuária brasileira, 
convoca os criadores dessa potente raça a realizar dois grandes eventos: 
 
1. A 72ª Exposição Agropecuária de Goiás, a se realizar de 19 a 28 de Maio de 2017; 
 
 Entrada dos animais: de 17 a 19 de maio (quarta a sexta); 

 Data base / Pesagem: 24 de maio (quarta-feira); 

 Julgamento: 
- 25/05 (quinta-feira) das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 
- 26/05 (sexta-feira) das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 
 Juiz: A definir; 

 Saída dos animais: 29 de Maio (a partir das 00:00hrs); 

 Preço da Argola - esse valor garante a quantidade de animais a entrar no parque 
não sendo necessário enviar RGN ou RGD de imediato. Não será autorizada entrada 
no parque sem o pagamento da mesma. 
 
- De 17/03 a 17/04/2017 – R$260,00 
- De 18/04 a 17/05 – R$290,00 
 
*Expositor com mais de dez animais inscritos receberá um desconto de 10% no valor 
da argola. 
 
 
 
É imprescindível a apresentação de exames atualizados de Brucelose, 
Tuberculose e Andrológico (machos acima de 18 meses), assim como 
também o atestado de vacinação de Brucelose (original ou carimbado 
pela agência da Agrodefesa da região). TODOS DEVERÃO SER OS 
ORIGINAIS, assim como também os RGN’s e RGD’s. 

 

mailto:agt@agtabapua.org.br
http://www.agtabapua.org.br


 
ASSOCIAÇÃO GOIANA DO TABAPUÃ 

Biênio  
2017/2018  

 

Rua 250 - s/n - Parque de Exposições - Pátio SGPA - Sala 03 
Setor Nova Vila - CEP 74653-200 – Goiânia – GO 

agt@agtabapua.org.br  /  www.agtabapua.org.br 
Fone/fax: (62) 3203-5348 / 9 8589-9351 

 

2. O 23º Leilão AGT, a se realizar dia 27 de Maio, sábado, às 12:00 hrs no Tattersal III 
do Parque de Exposições de Goiânia. 
 
O 23º Leilão AGT, tem como perfil e regras os tópicos a seguir: 
 
*Aproximadamente 30 lotes elite, matrizes doadoras, aspirações, Baby Elite, novilhas e 
touros de repasse; 
 
*O leilão será dividido em 24 parcelas, sendo 2 + 2 + 20 vezes; 
 
*O vendedor ficará isento da antiga taxa de inscrição e também da comissão de 12% 
que normalmente seria cobrada. Em contra partida, as quatro primeiras parcelas (a 
serem pagas pelo comprador), duas a vista e duas com trinta dias, ficam para a AGT, 
para cobrirem as despesas do leilão; 
 
*O comprador pagará 8% de comissão sobre o valor da compra à vista; 
 
*Em caso de defesa o vendedor pagará as quatro parcelas e 8% da comissão do 
comprador; 
 
*OS ANIMAIS A SEREM INSCRITOS PARA O LEILÃO DEVERÃO SER VISTORIADOS 
PREVIAMENTE PELA COMISSÃO TÉCNICA PRESIDIDA PELO DIRETOR TÉCNICO DA AGT, O 
SR. JOSÉ PAULO UMBELINO JÚNIOR. 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 

Leonardo Moraes 
Presidente 

 
Dados para emissão de guias: Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura 
Inscrição Estadual: 10.254.206-6 
CNPJ: 01.612.381 / 0001-22 
Endereço: Rua 250, nº 231, Setor Leste Vila Nova, 
Goiânia – GO. CEP: 74653-200 
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