Uberaba (MG), 25 de outubro de 2018.
Caro Criador,
É com grande satisfação que a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, em parceria com a
Associação Mineira dos Criadores de Nelore (AMCN), com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu
(ABCZ), irá promover a 2ª Exposição Interestadual de Girolando – Circuito Megaleite 2018/2019 - Etapa
Uberaba, durante a Expoinel Minas 2019, que será realizada entre os dias 18 e 23 de fevereiro de 2019, no
Parque de Exposições Fernando Costa, em Uberaba-MG.
Para a 2ª Exposição Interestadual de Girolando – Circuito Megaleite Etapa Uberaba, estarão
disponíveis 400 (quatrocentas) inscrições de animais Girolando para julgamento e 20 (vinte) inscrições para
torneio leiteiro. As inscrições deverão ser realizadas por meio do Sistema Web Girolando, respeitando-se os
prazos e valores a seguir:
*Inscrições para julgamento (por animal):
 De 01/11/18 a 10/12/18 – R$ 80,00
 De 11/12/18 a 31 /01/19 – R$ 120,00 (Sem desconto)
*Inscrições para torneio leiteiro (por animal):
 De 01/11/2018 a 31/01/19 – R$ 500,00 (vaca ou novilha)
*Inscrições para o alojamento de tratadores:
 De 01/11/2018 a 31/01/19 – R$ 325,00 (por pessoa)
 O valor da inscrição se refere ao período integral da exposição.
 Necessário levar roupa de cama e de banho, exceto colchão.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A EXPOSIÇÃO
 A entrada dos animais para julgamento será realizada nos dias 18 e 19/02/19, das 08:00 até as 20:00;
 Os julgamentos serão realizados entre os dias 21 e 23 de fevereiro, conforme programação a seguir:
Dia 21/02 (quinta-feira)
 a partir das 14:00 – Julgamento mostra oficial CCG 1/4
Dia 22/02 (sexta-feira)
 a partir das 08:00 – Julgamento de machos CCG 3/4 e Girolando (5/8-PS) e fêmeas jovens CCG 3/4
 a partir das 14:00 – Julgamento fêmeas jovens CCG 1/2 e Girolando (5/8-PS)
Dia 23/02 (sábado)
 a partir das 08:00 – Julgamento fêmeas adultas CCG 1/2 e progênies
 a partir das 14:00 – Julgamento fêmeas adultas CCG 3/4 e progênies e Girolando (5/8-PS) e progênies
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 Programação do Torneio Leiteiro:
 Entrada dos animais para torneio leiteiro – a partir das 08:00 do dia 11/02 até as 10:00 do dia 16/02/19
 Dia 16/02 a partir das 14:00 – Início da fiscalização do torneio leiteiro
 Dia 18/02 a partir das 14:00 – Início do torneio leiteiro (1ª ordenha)
 Dia 21/02 a partir das 14:00 – Término do torneio leiteiro (10ª ordenha)
 O jurado efetivo responsável pelos julgamentos será eleito pelos expositores que fizerem as inscrições de
seus animais pelo Sistema Web Girolando até o dia 31/01/2019. Em caso de empate na apuração dos
votos, a escolha será feita por meio de sorteio, a ser realizado logo após o término da votação pela
comissão organizadora. Caso o jurado eleito não tenha disponibilidade em sua agenda, será escolhido o
segundo jurado mais votado e assim sucessivamente, até que o jurado seja definido;
 Cada expositor poderá inscrever até 12 (doze) animais para julgamento e até 03 (três) para o torneio
leiteiro, condicionados ao número de vagas disponíveis;
 A data base para cálculo da idade no julgamento é dia 22/02/2018 (quarta-feira);
 A comissão organizadora fornecerá a cama e o volumoso para alimentação dos animais (silagem), de
forma cotizada;
 Todos os animais deverão possuir genealogia conhecida (livro fechado), estando em vigor o Regulamento
de Exposições Oficializadas de Girolando e o Regulamento de Torneios Leiteiros Oficiais de Girolando;
 Estará em vigor o Código de Ética do Expositor, com a realização do exame de ultrasonografia do úbere;
 Os expositores ou empresas interessadas em adquirir espaços para divulgação e promoção de suas
marcas deverão entrar em contato com o Departamento de Comunicação e Marketing da Girolando, pelo
telefone (34) 3331-6000;
 Cada expositor participante do torneio leiteiro deverá providenciar o conjunto de ordenha para seus
animais, bem como todos os latões e baldes necessários;
 Todo o leite produzido durante a exposição será coletado por uma indústria de laticínios contratada
exclusivamente para esta finalidade e toda a receita arrecadada com a venda do leite será destinada para
ajudar a custear as despesas da exposição.
Mais informações poderão ser obtidas pelo site www.girolando.com.br ou pelo telefone (34) 3331-6000.
Contamos com sua presença, para que juntos possamos realizar um grande evento com o apoio de todas
as associações e entidades parceiras da Girolando!
Atenciosamente,

Luiz Carlos Rodrigues
Presidente da Girolando
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