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 REGULAMENTO PARA O VII GP BRASIL 2021 

 

DA ADMINISTRAÇÃO 

A administração do VII GP Brasil 2021, fica sob a responsabilidade da Comissão 

criada especificamente para organizar e administrá-lo.  

DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

A movimentação financeira da Conta Corrente: 03/101.973-9, no Banco do Estado de 

Sergipe S/A, Agência 015. Conta aberta especificamente para movimentações 

financeiras do Grande Prêmio Brasil de Pombos de Competição. Será efetivada pôr 

pelo menos dois de três membros da Comissão Organizadora. Os Senhores: Adeilson 

Barros Meira, Jurandy Gois e Francisco Sérgio de Argôlo. 

Desde já os participantes outorgam a Comissão Organizadora: administrar o evento, 

receber numerários, efetuar pagamentos, dar quitação, assinar documentos, atas, 

contratos, requerimentos, ou tomar quaisquer outras providencias necessárias ao bom 

e fiel cumprimento do presente mandato. 

CONDIÇÕES PARA O ENVIO E QUANTIDADE DE POMBOS POR EQUIPE  

01. Aquisição de cota, e que esteja quite com a mesma; 02. Atestado de sanidade e de 

vacinação contra Newcastle; 03.  GTA – Guia de Transito Animal; 04. Ficha de 

Inscrição, contendo o número da anilha, cor e proprietário do pombo; 05. Os pombos 

têm que ter anilhas oficiais do ano de 2021, anilhas essas, adquiridas ou homologadas 

pela Federação Columbófila Brasileira - FCB; 06. Cada cota garantirá a inscrição de 

uma equipe composta por quatro pombos; 07. Os pais dos filhotes que serão enviados 

para o VII GP, têm que serem tratados com secnidazol ou tinidazol ou metronidazol, 30 

mg por pombo durante seis dias, polvilhado na ração ou em dose individual, 

manipulada em farmácias, preventivos contra trichomoníase e vacinados contra a 

Newcastle, 15 (quinze), dias antes do acasalamento. E seus filhotes aos 07 (sete), dias 

de nascidos, preferencialmente no momento do anilhamento deverão receber a primeira 

dosagem da vacina contra Newcastle, bem como, tratá-los com secnidazol ou tinidazol 

ou metronidazol, 30 mg por pombo durante seis dias, polvilhado na ração ou em dose 

individual, manipulada em farmácias, preventivos contra trichomoníase, a exemplo de 

seus pais.  De acordo com as orientações técnicas da Federação Brasileira de 

Columbofilia - FCB ou de um profissional competente. 
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Se houver algum surto de doença no pombal (salmonela, bouba, trichomoníase ou 

qualquer outra), favor não enviar filhotes até que seja restabelecida a saúde na 

colônia;  

DA INSCRIÇÃO 

 

O pretendente deverá informar: nome, endereço, CPF, contato telefônico e e-mail, para 

um dos contatos abaixo (E-mail ou Whatsapp): 

Elias da Silva Santana. E-mail: sniper3594@yahoo.com.br 

Fone (WhatsApp): +55 79 999792135. 

DO VALOR DA COTA, FORMA DE PAGAMENTO E VENCIMENTOS. 

Uma cota custa R$ 1.000,00 (mil reais), para uma equipe composta de quatro filhotes. 

A cota pode ser adquirida por até quatro columbófilos, ficando para cada um R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais). Esse valor poderá ser dividido em parcelas iguais 

até 30 de junho de 2021. Em quanto antes se iniciar o pagamento o número de parcelas 

serão maiores, as parcelas serão pagas através de boletos ou depósito bancário 

identificado. Quando das inscrições, os participantes terão o direito de escolherem o 

dia de vencimento dos boletos. O prazo de quitação da cota será impreterivelmente até 

o dia 30 de junho de 2021. 

DO PERÍODO DE ACASALAMENTO E INSTRUÇÕES DE EMBARQUE 

O melhor período para o acasalamento dos reprodutores será entre os dias 01/04/2021 

a 10/04/2021 e o envio dos filhotes deverá ocorrer a partir do dia 15 de junho de 2021, 

em qualquer dia da semana. Nenhum filhote adentrará ao pombal, antes do dia 

15/06/2021. 

A emissão da GTA deverá constar como destinatário o CLUBE SERGIPANO DE 

POMBOS CORREIOS, Av. Santos Dumont s/n – Bairro Atalaia, CEP: 49.037-475 – 

Aracaju/SE. CNPJ: 04222847/0001-71, Inscrição Estadual e Municipal – Isento. Ponto 

de referência: Kartódromo. Coordenadas: 10º58’58”S - 37º02’35”0. 

CUIDADOS: VACINAÇÕES, MEDICAÇÕES E ETC. 

O pombal terá no mínimo o número de poleiros e/ou casulos igual ao número de 

pombos recebidos, ele será dividido em três repartições para o recebimento de filhotes, 

os quais deverão serem separados por lotes de acordo com a data de chegada e 

tratados preventivamente com secnidazol ou tinidazol ou metronidazol, 30 mg por 

pombo e sulfamicina ou azitromicina   5 mg por pombo durante seis dias consecutivos, 

administrados na ração, misturados na hora de servi-los. Concomitantemente, 

administraremos na água de beber enrofloxacina, 1,5 ml por litro de água durante 06 

(seis), dias consecutivos. Após estes 06 (seis), dias de tratamentos, será aspergido um 

inseticida e colocado no bico vermífugo em dose única, após esses primeiros cuidados 

os filhotes serão soltos no pombal coletivo. 

mailto:sniper3594@yahoo.com.br
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Todos os pombos serão vacinados contra Newcastle e bouba, além da vacina dada ao 

filhote aos 07 (sete), dias de nascido. Os pombos enfermos serão separados e tratados 

em local específico (enfermaria). 

TABELA ESTIMADA DE PRÊMIOS PARA 225 COTAS PAGAS 

CLASSIFICAÇÃO ESTIMATIVA DE PRÊMIOS 

1º lugar Um carro Zero Km IRPF + 

emplacamento + troféu; 

2º lugar Um carro Zero Km IRPF + 

emplacamento + troféu; 

3º lugar Um carro Zero Km IRPF + 

emplacamento + troféu; 

4º lugar  15% (quinze por cento) + entrada 

eletrônica - 30% IRPF; 

5º lugar 10% (dez por cento) + entrada 

eletrônica - 30% IRPF; 

6º lugar 06% (seis por cento) - 30% IRPF; 

7º a 15º lugares 03% (três por cento) - 30% IRPF; 

 

POMBO ÁS 

CLASSIFICAÇÃO PERCENTUAL DOS PRÊMIOS 

1º lugar  10% (dez por cento) + entrada 

eletrônica + troféu – 30% IRPF; 

2º lugar 07% (sete por cento) + troféu – 30% 

IRPF; 

3º lugar  05% (cinco por cento) + troféu – 

30% IRPF. 

 

MELHOR EQUIPE 

CLASSIFICAÇÃO PERCENTUAL DOS PRÊMIOS 

Melhor Equipe do VII GP Brasil 2021.   Entrada eletrônica + troféu.  

 

TABELA ESTIMADA DE PRÊMIOS PARA 150 COTAS PAGAS 

CLASSIFICAÇÃO ESTIMATIVA DE PRÊMIOS 

1º lugar Um carro Zero Km IRPF + 

emplacamento + troféu; 

2º lugar Um carro Zero Km IRPF + 

emplacamento + troféu; 

3º lugar 20% (vinte por cento) + entrada 
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eletrônica + troféu - 30% IRPF; 

4º lugar  15% (quinze por cento) + entrada 

eletrônica + troféu - 30% IRPF; 

5º lugar 10% (dez por cento) - 30% IRPF; 

6º lugar 06% (seis por cento) - 30% IRPF; 

7º a 15º lugares 03% (três por cento) - 30% IRPF; 

 

POMBO ÁS 

CLASSIFICAÇÃO PERCENTUAL DOS PRÊMIOS 

1º lugar  10% (dez por cento) + entrada 

eletrônica + troféu - 30% IRPF; 

2º lugar 07% (sete por cento) + troféu - 30% 

IRPF; 

3º lugar  05% (cinco por cento) + troféu - 

30% IRPF. 

 

MELHOR EQUIPE 

CLASSIFICAÇÃO PERCENTUAL DOS PRÊMIOS 

Melhor Equipe do VII GP Brasil 2021 Entrada eletrônica + troféu.  

 

O pombo ÁS será conhecido pelo somatório de pontos referentes às 04 (quatro), 

provas, utilizando o sistema da Pampa ou GPC ou outro que venha a ser desenvolvido, 

obedecendo ao critério de 25% (vinte e cinco por cento), dos pombos embarcados em 

cada prova, exceto a prova final que será encerrada às 18h do dia 09 de outubro de 

2021, com a chegada de pelo menos um pombo. Caso não chegue nenhum pombo da 

prova final no mesmo dia da realização da prova, a prova será encerrada às 18 horas 

do dia seguinte, ou seja, dia 10 de outubro de 2021. 

Serão premiados os 15 (quinze), primeiros columbófilos classificados na prova final da 

cidade de João Pessoa/PB e os 03 (três), primeiros pombos ÁS, tomando como base de 

cálculo 60% (sessenta por cento), da receita bruta arrecadada, deduzidos o Imposto de 

Renda. 

Em qualquer circunstância as premiações corresponderão a 60% (sessenta por cento) 

do valor bruto arrecadado.  

A base de cálculo para os prêmios pagos em espécie será conhecida após a dedução 

dos valores dos carros, entradas eletrônicas e troféus. 

Ressalte-se que na importância incide IRPF (retenção na fonte), de acordo com as 

normas tributárias do Brasil. 
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O CSPC receberá o equivalente a 10% (dez pôr cento), referente à Taxa de 

Administração. 30% (trinta por centos), servirão para custear as despesas com 

alimentação, medicações, vacinas, manejo, transportes, reforma do pombal, mão de 

obra e outras despesas inerentes ao bom trato dos pombos. Percentuais esses, 

incidentes sobre a arrecadação das taxas de inscrições, resultante das vendas de cotas. 

DATA E LOCAL DOS TREINOS E PROVAS DO VII GP BRASIL 

Ordem Local da largada Data 

01 treino Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE, (02 Km); 18/08/2021 

02 treino Bairro Capucho – Aracaju/SE, (05 km); 21/08/2021 

03 treino Pov. Ibura - N. Sr.ª. do Socorro/SE, (18,5Km); 25/08/2021 

04 treino Pov. Pedra Branca - Laranjeiras/SE, (25 km);  28/08/2021 

05 treino Rosário do Catete/SE, (36 km); 01/09/2021 

06 treino Posto Sorriso/SE, (62 km); 05/09/2021 

07 treino Porto Real do Colégio/AL, (96 km); 09/09/2021 

08 treino São Sebastião/AL, (123 km); 13/09/2021 

01 prova São Miguel dos Campos/AL, (168 km);  19/09/2021 

02 prova Messias/AL, (220 km); 24/09/2021 

03 prova Palmares/PE, (300 km);  31/09/2021 

04 prova João Pessoa/PB, (486 Km). 09/10/2021 

 

DO LEILÃO 

Todos os pombos serão leiloados, porém, os pombos que não se façam acompanhar de 

pedigree, o proprietário não terá direito aos 50% do valor do leilão. Os mesmos têm 

que serem enviados impreterivelmente até o dia 03 de outubro de 2021, sob pena de 

perda do referido direito.  

O leilão terá início no dia 09 de outubro de 2021, na festa de encerramento (entrega 

das premiações), além de lances presenciais, serão aceitos lances via WhatsApp.  

O lance mínimo por cada exemplar será de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 

Não havendo oferta de lance, o pombo será retirado do leilão, e proprietário original 

poderá adquiri-lo por R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), revertendo o valor para o 

CSPC, se o mesmo não manifestar interesse, o pombo será leiloado num segundo 

leilão, tendo como lance inicial R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a não existência de 

lace e o não interesse do proprietário em resgatá-los, após 48 horas do último leilão o 

pombo passará a ser de propriedade do CSPC.  

Os ganhos do leilão em relação à transferência, deduzindo-se os custos de leilão e 

administração, considerando o envio do pedigree na data supracitada, serão 

distribuídos da seguinte forma:  

50% para o proprietário original dos pombos; 

50% para o CSPC.  

http://www.fpcolumbofilia.pt/mira2005/main033.htm
http://www.fpcolumbofilia.pt/mira2005/main034.htm
http://www.fpcolumbofilia.pt/mira2005/main037.htm
http://www.fpcolumbofilia.pt/mira2005/main038.htm
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Observação: Os valores pertencentes aos proprietários dos pombos leiloados serão 

depositados em suas respectivas contas correntes, em até dez dias úteis, contados do 

dia do recebimento da última parcela, bem como as vendas efetuadas à vista. 

DO INADIMPLEMENTO E DA MORA 

A falta de pagamento de qualquer das prestações sujeitará ao participante o 

pagamento de juros moratórios de 0,033% ao dia, e à multa convencional de 2%, que 

incidirão sobre o valor da prestação em atraso, apurado entre a data do vencimento da 

obrigação e a data de sua efetiva liquidação. 

O participante que restar inadimplente até o dia 15 de junho de 2021, perderá o direito 

de participar do evento. A exclusão por inadimplência poderá ocorrer 

independentemente de interpelação judicial, perdendo o direito sobre os pombos e os 

valores anteriormente pagos. Podendo ser substituído por outra pessoa, a critério da 

Comissão Organizadora do evento. 

Poderá, também, ser excluído do grupo, independentemente de notificação judicial, o 

membro do grupo que: prestar falsas informações; efetuar pagamento com cheque 

roubado ou sem cobertura ou insuficiência de fundos; ficar insolvente, falido ou for 

condenado por peculato ou crime contra o patrimônio.  

SEGURANÇA DOS TREINOS E PROVAS 

O transporte será providenciado pela Comissão Organizadora do evento e duas 

pessoas transportarão os pombos.  

Atualizações das informações relativas à corrida em todos os aspectos serão 

publicadas no Yahoo grupo columbófilo na internet e no grupo dos participantes do GP 

Brasil no WhatsApp.  

Os pombos serão chipados até o primeiro treino. Todos os participantes serão 

informados de tudo que ocorrer com vossos atletas, e em caso de morte a anilha ficará 

à disposição do proprietário original.  

DA CORRIDA 

No dia do encestamento para a prova final, todos os pombos que participarem da 

corrida serão listados eletronicamente em público, e a lista será publicada na internet e 

WhatsApp.  

Fica a critério da comissão organizadora do supracitado evento, a alteração dos dias e 

locais das soltas, desde que haja justificativas para tal atitude.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora ou em reunião dos 

participantes no momento do embarque dos pombos, por metade mais um dos presentes 

ou seus representantes legais, autorizados através de procuração.  
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ADMINISTRAÇÃO DO VII GP BRASIL 2021 

  

ADEILSON BARROS MEIRA. E-mail: adeilsonmeira@yahoo.com.br, + 55 79 988556067.  

JURANDY GOIS. E-mail: jmgservicos@infonet.com.br, +55 79 988020465. 
FRANCISCO SÉRGIO DE ARGÔLO. E-mail: sergioargolo@yahoo.com.br, + 55 79 999792832.  

DANIEL ALVES MENDES. E-mail: daniel.alves.mendes@hotmail.com + 55 79 999373910. 

ELIAS DA SILVA SANTANA. E-mail: sniper3594@yahoo.com.br, +55 79 999792135.  

LUIZ SÉRGIO M.  MAIA. E-mail: sergiomaiapombalbumerangue@yahoo.com.br, + 55 75 92504939. 

JACKSON ARTAXERXES MATOS. E-MAIL: jackcjf@gmail.com, +55 61 99618015.  
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