6ª Mostra Oficial da raça Girolando
Expointer 2018
De 25 de agosto a 02 de setembro
O Núcleo Gaúcho de Criadores de Gir Leiteiro e Girolando (NGCGLG) e a Associação Brasileira dos Criadores
de Girolando informam que estão abertas as inscrições dos animais que irão participar deste evento, a ser
realizado no parque de exposições Assis Brasil, na cidade de Esteio/RS. Esperamos contar com sua
importantíssima participação para concretizarmos o objetivo de promover este projeto de fomento e
expansão da raça Girolando, em uma exposição de grande relevância para o agronegócio nacional por ser
considerada a maior exposição agropecuária da América Latina.
Data limite para as inscrições: 20/07/2018 (sexta-feira, 23:59), através do preenchimento da ficha de
inscrição em www.acgz.com.br, menu eventos, inscrições. Informar no campo “observações” a composição
racial do animal.
Valor por animal: Para associados do NGCGLG e/ou da Girolando, as inscrições serão gratuitas. Para não
associados de nenhuma das entidades, o valor é de R$ 100,00 por animal (Banco do Brasil; agência 2932-7
de Caxias do Sul; conta corrente 23113-4; titular: Núcleo Gaúcho de Criadores de Gir Leiteiro). No campo
“anexar comprovante de depósito”, anexar um único arquivo com as cópias dos registros genealógicos ou
comunicados de nascimento dos animais. Não associados colocar no mesmo arquivo, o comprovante de
pagamento.
Programação básica:
Data base para cálculo de idade: 01/09/2018; Categorias no anexo I.
Entrada dos animais: De 20 a 23 de agosto – De segunda a quinta-feira – Das 6h às 23h59min;
Admissão: 24 de agosto – 14h (Identificação e revisão dos documentos dos animais);
Julgamento: Sábado, 25 de agosto – Pista do gado de leite: 14h;
Desfile dos grandes campeões: 31 de agosto – 10h – Pista central;
Saída dos animais: 02 de setembro – A partir das 20h.
Regulamento: Exigências básicas:
Para os machos: Atestado de exame andrológico a partir de 18 meses de idade.
Para machos e fêmeas: Registro definitivo para exemplares a partir de 24 meses.
Para fêmeas: Prenhês confirmada a partir de 24 meses (apresentar atestado); Estar obrigatoriamente
parida e em lactação para fêmeas a partir de 36 meses. Recomenda-se que os animais e em especial,
fêmeas em lactação {úberes), sejam apresentados em pista tosqueados.
Alojamento de tratadores e estacionamento de caminhões/Camping (ATENÇÃO): Na Expointer não é
permitido que os tratadores durmam junto aos animais. Para isso, há a disponibilidade de alojamento, cuja
inscrição é gratuita. Na ficha de inscrição dos animais, constam também os campos para preenchimento
dos dados do tratador a ser inscrito para ocupar a vaga destinada ao alojamento dos tratadores. Não serão
aceitas inscrições de tratadores posteriormente e será considerado que o expositor não terá necessidade
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de alojamento para o seu funcionário. No entanto, se o tratador for inscrito e não ocupar a vaga, o
expositor deverá pagar uma multa em valor a ser definido pela Secretaria de Agricultura do Rio Grande do
Sul (SEAPI). As inscrições para camping/estacionamento de caminhões serão em breve.
Exigências sanitárias: O regulamento sanitário será enviado em breve.
Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e nos colocamos inteiramente a disposição para
quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Jairo André Gorczevski
Coordenador

Nathã Carvalho
Zootecnista – Gerente Executivo
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ANEXO I – Categorias de julgamento
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