CIRCULAR DE RECEPÇÃO
Caro expositor,
Visando reforçar as orientações já fornecidas e repassar novas informações sobre a MEGALEITE 2018, pedimos a
todos que fiquem atentos quanto aos itens abaixo, de forma a evitar imprevistos:
 Será disponibilizado alojamento aos tratadores, no valor de R$ 240,00 a partir do dia 11/06, para quem não fez a
inscrição antecipada. As inscrições deverão ser feitas junto ao escritório da Girolando no Parque da Gameleira;
 Cada pessoa deverá providenciar sua roupa de cama completa, toalha de banho, itens de uso pessoal e colchão;
Não será permitido montar qualquer tipo de estrutura para acomodação ou alimentação de pessoas fora do local
pré-estabelecido;
 Será fornecida pela comissão organizadora da exposição 01 (um) fardo de feno e 01 (um) saco de maravalha por
animal, para que seja feita a primeira cama dos animais. A montagem da primeira cama deve ser providenciada
pelo expositor;
 A manutenção e a reposição da cama serão de responsabilidade do expositor. Haverá no parque de exposições
um fornecedor exclusivo de feno, não sendo permitida a comercialização por outras empresas, exceto se o feno
vier junto com o gado, no caminhão, diretamente da fazenda do expositor;
 A comissão organizadora fornecerá silagem de milho ensacada, em quantidade limitada por animal;
 O expositor cujos animais ficarão nos pavilhões de alvenaria, deverá providenciar o vasilhame para fornecer água
aos animais. Já nos pavilhões multiraças não há necessidade, pois possuem bebedouros para cada 02 animais;
 Serão fornecidos aos expositores que tiverem animais alojados nos galpões multiraças, cochos de plástico para
alimentação do gado, de forma consignada;
 Cada expositor deverá providenciar todos os equipamentos necessários para a ordenha dos animais, bem como
o material necessário para a sua instalação. As instalações elétricas somente poderão ser realizadas pelos
eletricistas oficiais do evento. Não haverá sala de ordenha disponível no parque de exposições;
 Todo o leite produzido deverá ser depositado nos tanques de leite distribuídos próximos aos pavilhões, não
podendo comercializar, doar ou descartar o leite fora dos locais indicados;
 Os animais serão recepcionados pelo Responsável Técnico (RT) do evento e pelo Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA), das 08:00 às 18:00 horas, nos dias previstos conforme divulgado na programação da
Megaleite 2018. Fora do horário mencionado não será permitida a entrada dos animais sem autorização dos
órgãos competentes;
 Os animais poderão ser preparados nos pavilhões, desde que nas argolas destinadas aos animais do expositor, ou
em outro local previamente autorizado pela comissão organizadora;
 Cada expositor deverá providenciar o material necessário para o banho dos animais (mangueira, baldes e etc.);
 Caso seja necessária instalação elétrica para a preparação, banho ou tosquia dos animais, cada expositor deverá
providenciar o material necessário, sendo a instalação realizada apenas por um dos eletricistas oficiais do evento;
 A partir do dia 20/06 todos os pavilhões serão fiscalizados, podendo ser aplicadas penalidades aos expositores;
 A título de premiação, todas as ruas dos pavilhões multiraças e todos os pavilhões de alvenaria serão avaliados
pela comissão organizadora a partir do dia 20/06. Será dada a premiação no valor de R$ 1.000,00 para a rua ou
pavilhão mais limpo (1º lugar), R$ 600,00 para a segunda rua ou pavilhão mais limpo (2º lugar) e R$ 400,00 para
a terceira rua ou pavilhão mais limpo (3º lugar). Todos os pavilhões ou ruas das raças participantes também
concorrerão aos prêmios;
 A saída dos animais está prevista para ter início às 06:00 do dia 24/06 (domingo), devendo todos os animais
serem retirados do parque até as 18:00 horas do dia 25/06/18 (segunda-feira).
ATENÇÃO!

 Os apresentadores somente poderão apresentar animais na pista de julgamento se estiverem vestidos com a
camiseta e colete oficial do evento, que será fornecida gratuitamente pela comissão organizadora, que serão
distribuídos a partir do dia 20/06 (quarta-feira);
 Para aquisição de feno extra para cama do gado ou para alimentação, entre em contato com o fornecedor
exclusivo da Megaleite 2018 no pavilhão C1 (depósito de insumos);
 É expressamente proibido fixar equipamentos, lonas, banners ou qualquer outro material com pregos ou
parafusos, bem como pintar com tinta ou pincel atômico as placas de madeira e toda a estrutura dos galpões
multiraças, sendo o expositor submetido a uma multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por placa, caso
algum dano seja causado ao material.

Mais informações, acesse o site www.megaleite.com.br

Contamos com sua colaboração!

Sejam bem vindos!

