Prezado criador
Por meio deste, informamos alguns procedimentos para o envio dos animais ao Centro
de Performance CRV Lagoa.
Os animais enviados deverão ser nascidos entre 1 de agosto a 30 de novembro de
2011; não será permitido a pernoite de caminhões nas dependências do confinamento
ou da CRV Lagoa;
A entrada dos animais acontecerá entre os dias 1 a 15 de junho de 2012 no horário
comercial (das 8:00 hs às 17:00 hs);
Antes do envio dos animais, ainda na propriedade de origem, os mesmos deverão ser
vacinados contra carbúnculo sintomático e pasteurelose e também serem
desverminados; A vacina contra raiva deverá ser feita nos animais proveniente de
regiões onde há obrigatoriedade neste procedimento. É necessário seguir as regras
vigentes de cada estado em particular no que diz respeito à emissão de documentos
para transporte dos animais;
Animais portadores de carrapatos, piolhos, moscas dos chifres (Haematobia irritans) e
dos estábulos (Stomoxys calcitrans) deverão ser pulverizados antes do envio.
Animais portadores de enfermidades infecciosas ou parasitárias, particularmente,
papilomatose, dermatofilose, dermatofitose, sarna, podermatite digital,
ceratoconjuntivite, entre outras, serão rejeitados, haja vista que as aglomerações
favorecem a disseminação rápida destas doenças para o plantel;
Uma avaliação reprodutiva inicial na origem, no que diz respeito aos genitais dos
animais selecionados, é suma importância, lembrando que mensurações de perímetro
escrotal serão realizadas no decorrer da prova e animais com assimetria testicular
serão desclassificados;
Os animais deverão apresentar marcações visíveis, podendo ser marcação a fogo na
perna ou brinco de tamanho grande, com escrita legível;
Os animais deverão estar
imprescindíveis:
Registro de nascimento (RGN)

acompanhados

dos

seguintes

documentos

OBS: caso o animal não tenha RGN, poderá ser controlado durante a prova, sendo
assim enviar genealogia juntamente com os outros documentos para cadastro.

Atestado negativo de brucelose e tuberculose
Atestado de sanidade do rebanho de origem assinada pelo médico veterinário
responsável pela propriedade;
Guia de trânsito animal;
Nota fiscal de simples remessa;

Procedimentos para emissão da nota fiscal de simples remessa:
Natureza da Operação: Remessa para teste de performance;
Código da operação: 5949 – dentro do estado
6949 – outros estados
RAZÃO SOCIAL: Lagoa da Serra Ltda.
CNPJ: 05.162.045/0011-58
INSCR.EST.: 664.164.490.119
LOCAL: Confinamento Nossa Senhora Aparecida.
ENDEREÇO: Vicinal Antonio Sarte, km 2. – Chácaras Planalto – Zona
Rural (Entrada pela Rod. Carlos Tonanni, km 86). CEP:
14175-350
MUNICÍPIO: Sertãozinho
ESTADO: São Paulo
LOCAL DE ENTREGA: o mesmo
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: Especificar a raça e número de registro
do(s) animal(is).
DADOS ADICIONAIS: Animais que seguem para teste de
performance, devendo retornar a origem.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: “Citar dispositivo de isenção do
ICMS do Estado de origem”.

ATENÇÃO: Animais com pendência relativa a documentação, só serão
liberados para descarga, após a regularização da mesma.
A CRV Lagoa não se responsabiliza por fretes e pelas providências pelo
reenvio de animais que não atenderão os pontos acima.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e auxiliá-los neste processo,

Atenciosamente,

Equipe CP CRV Lagoa
cp@crvlagoa.com.br
www.crvlagoa.com.br
Contato: (16) 2105 2299

