Itatiba, 23 de março de 2015.

Caro Presidente.

A Defesa Agropecuária está lançando a partir de 01/04/2015 a emissão da
GTA pelo próprio criador. Para que isso possa acontecer, o criador tem de
estar cadastrado no Gedave. Abaixo “passo a passo” para se cadastrar no
Gedave caso o criador ainda não tenha efetuado seu cadastramento.
Acesse o site: https://gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br/
Para se cadastrar clique em CADASTRE-SE e siga os procedimentos.





Preencha todos os campos em amarelo, pois são obrigatórios;
Clique em salvar;
Sim para conclusão de cadastro de pessoa física

Acesse o e-mail cadastrado e siga os procedimentos para conclusão do
cadastro.

Clique em”SIM” para conclusão do cadastro.

Para que o seu cadastro seja efetivado como criador, é obrigatória a entrega
dos formulários anexo em um escritório de defesa agropecuária. Vale ressaltar
que é importante solicitar o protocolo do recebimento de seu cadastro. É sua
única comprovação de entrega.
Passos para emissão do GTA






Acesse o sistema com o seu usuário e senha anteriormente
cadastrados,
Clique em área animal
E-GTA
Cadastrar
Para localizar seu cadastro, digite seu sobrenome, da mesma forma que
foi digitado no cadastro, CPF e clique em Pesquisar.

1 - Deste passo em diante, siga as instruções do sistema até a emissão do
boleto tanto para emissão Estatual como Interestadual.
2 - Após o pagamento do boleto, acesse novamente o sistema e emita a GTA
no caso de emissão Estadual. Quando a emissão for interestadual, a GTA é
emitida pelo EDA (Escritório de Defesa Agropecuária).
Aproveitamos para informar que de acordo com a Lei nº 15266 de 26/12/2013,
em seu artigo 40, inciso VI, as GTAs de egresso de eventos passarão a ser
cobradas. Valor de 0,60 UFESP, aproximadamente R$ 12,75.
Anexo seguem modelos dos cadastros que devem ser preenchidos e entregue
no Escritório de Defesa mais próximo de sua cidade.

Qualquer dúvida, entre em contato com a FOB para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Federação Ornitológica do Brasil
Guido Nardi Neto
Diretor Executivo

