17ª EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO AGRONEGÓCIO DO LEITE
31ª Exposição Nacional de Girolando
31º Torneio Leiteiro Nacional de Girolando

PERÍODO E VALORES DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÕES DE ANIMAIS GIROLANDO PARA JULGAMENTO
(600 vagas disponíveis)
• De 04/04 a 29/04/2022 – Valor de R$ 75,00 por animal.
• De 30/04 a 27/05/2022 – Valor de R$ 100,00 por animal.
• De 28/05 a 05/06/2022 – Valor de R$ 125,00 por animal.
* Data limite para escolha dos jurados: inscrições finalizadas até 27/05/2022.
* Data limite para alteração de animais: 05/06/2022.
ATENÇÃO
* Data base para cálculo da idade no julgamento: 15/06/2022.
* Prazos e valores também válidos para a inscrição de animais não destinados ao julgamento (mostra).
* Cada expositor poderá inscrever até 12 animais de cada composição racial e até 04 animais para mostra.
* A distribuição das argolas para animais Girolando nos pavilhões de alvenaria será feita respeitando-se os espaços
destinados à Alameda dos Criadores e Estandes, e, priorizando a ordem de inscrição, sendo este mesmo critério
adotado para a distribuição nos pavilhões Multiraças. A distribuição das argolas será de total responsabilidade da
Superintendência Técnica e deverá ser acatada por todos.
INSCRIÇÕES DE ANIMAIS GIROLANDO PARA TORNEIO LEITEIRO
(22 vagas disponíveis)
• Data base para cálculo da idade no torneio leiteiro: 11/06/2022.
• Período de inscrições para torneio leiteiro: de 04/04 a 27/05/2022.
• O valor da inscrição de fêmeas no torneio leiteiro é de R$ 1.000,00 por animal.
* A título de incentivo, caso o expositor esteja com seu rebanho inscrito no Serviço de Controle Leiteiro a pelo
menos 03 (três) meses, contados a partir da data de inscrição na Megaleite, e, que esteja enviando regularmente os
dados e as análises de leite para a Associação, o valor de inscrição será reduzido para R$ 250,00 por animal.
* Cada expositor poderá inscrever até 03 (três) animais para o torneio leiteiro, mediante disponibilidade de vagas.
* Para vacas inscritas no torneio leiteiro e julgamento, será cobrado apenas o valor da inscrição no torneio leiteiro.
INSCRIÇÕES DE TRATADORES
(para alojamento no Parque da Gameleira)
• De 04/04 a 05/06/2022 – Valor de R$ 300,00 por pessoa.
• A partir de 06/06/2022 – Valor de R$ 500,00 por pessoa.
* Necessário levar colchão, roupas de cama, de banho e os itens de higiene pessoal.
OBS: Todo expositor deverá cumprir todas as normas estabelecidas nos regulamentos da Megaleite 2022. Para mais informações,
consulte os regulamentos do evento ou entre em contato com a Girolando.
As informações acima se referem exclusivamente à raça Girolando. Para as demais raças, consulte a respectiva associação.

Somente serão aceitas as inscrições feitas pelo sistema Web Girolando
Mais informações sobre o evento acesse o site www.girolando.com.br

