Carta nº. 0007/2017 – Com. Org.
Uberaba, 26 de abril de 2017.
Ref.: Subsídio de frete de animais – MEGALEITE 2017
Prezado Associado,
Visando incentivar a máxima participação dos criadores na Megaleite 2017, apresentamos nossa política de
apoio aos associados ligados a núcleos de fomento e associações promocionais de diversas regiões do país e também
aos associados que estão localizados num raio superior a 700 km do Parque da Gameleira, em Belo Horizonte-MG,
onde será realizada a maior feira da pecuária leiteira do Brasil.
Plano de apoio aos núcleos oficiais de fomento:
A GIROLANDO irá subsidiar 50% (cinquenta por cento) do valor do frete dos animais para a Megaleite 2017 (ida e
volta), desde que atendidos os critérios a seguir:
1. O núcleo ou associação deve estar constituído legalmente e estar devidamente contemplado no Programa de
Fomento da Raça Girolando;
2. É necessário que o associado esteja vinculado ao núcleo ou associação de fomento e que seja indicado pelo
presidente da respectiva entidade ou pelo seu representante legal.
Plano de apoio aos associados com distância superior a 700 km de raio de Belo Horizonte:
1. A GIROLANDO irá subsidiar 100% (cem por cento) do frete da diferença da distância de sua cidade à UberabaMG e da distância de sua cidade a Belo Horizonte-MG;
2. Caso haja núcleos que se insiram nesta condição de distância, ficará valendo este plano de apoio.
Válido para os dois planos acima:
 Somente serão beneficiados os associados em dia com suas obrigações financeiras junto à GIROLANDO;
 O subsídio somente será concedido para as entidades e associados que organizarem carga coletiva de no máximo 05
(cinco) animais por associado e de no mínimo 15 (quinze) animais por caminhão, todos obrigatoriamente da raça
Girolando. Casos excepcionais serão analisados individualmente;
 Os animais, obrigatoriamente, deverão estar inscritos na Megaleite 2017;
 O pedido de subsídio deverá ser enviado com antecedência à diretoria da GIROLANDO para análise, feito pelo
presidente da entidade de fomento ou pelo associado responsável, até o dia 31 de maio;
 Deverão constar no pedido as seguintes informações: relação de animais, relação dos associados, capacidade
máxima e o tamanho do caminhão e o roteiro de transporte com os valores orçados;
 Os subsídios somente serão concedidos após a avaliação e aprovação da diretoria executiva, por ordem de inscrição
e até que o limite financeiro aprovado para a Megaleite 2017 seja atingido;
 O subsídio será concedido exclusivamente para a Megaleite 2017, não tendo validade para outros eventos;
 O pagamento será efetuado mediante nota fiscal e após o término da exposição, dentro de 30 dias após o evento;
 A GIROLANDO se reserva do direito de incluir outros animais no caminhão para pagamento do frete de retorno,
caso algum animal que tenha dado entrada na exposição não retorne à sua origem, visando obter uma melhor
logística e redução dos custos no transporte, não excedendo o limite máximo do caminhão;
 Os interessados deverão entrar em contato com a GIROLANDO através do e-mail diretoria@girolando.com.br ou
pelo telefone (34) 3331-6000.
Na certeza de sua colaboração, contamos com sua presença neste grande evento da pecuária leiteira nacional!

Luiz Carlos Rodrigues
Presidente

