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AAC – C: Apresentar Anotação de Campo da Cobrição
AAC – N: Apresentar Anotação de Campo do Nascimento
AAV: Aguardando Aprovação de Médico Veterinário
AC: Animal Controlado
AD: Animal Desclassificado
ADT: Autorização de Transferência
ADT-C: Autorização de Transferência Consignada
ADU: Autorização de Utilização
AM: Animal Morto
AN: Animal não Transferido
APG: Acima do Prazo de Gestação
AS: Animal Mensurado
AT: Animal Transferido
ATT: Aguardando Transferência do Touro
ATV: Aguardando Transferência da Vaca
AV: Animal Vendido
CDB: Comunicação de Baixa
CDC: Comunicação de Cobrição
CDI: Comunicação de Inovulação
CDN: Comunicação de Nascimento
FCR: Falta Cópia de Registro
FIS: Falta Identificação de Sêmen
FIV: Fertilização In Vitro
FTG: Falta Tempo de Gestação
IPR: Inspeção para Registro
LI: Liberado para Inspeção
LS: Animal Liberado para Mensuração
NC: Animal não Compareceu
PI: Próxima Inspeção
PTA: Capacidade Prevista de Transmissão
RF: Rebanho Fundação
RGD: Registro Genealógico Definitivo
RGN: Registro Genealógico de Nascimento
SRD: Animal Sem Raça Definida
SRG: Vaca Sem Registro
SRGRG: Serviço de Registro Genealógico da Raça Girolando
TAR: Touro Aguardando Registro
TE: Transferência de Embrião
VAR: Vaca Aguardando Registro







VPA: Verificação de Parentesco
ARA: Aguardando Registro do Animal
FII: Foto Invalida para Impressão
FBR: Falta Brinco de Reposição
RGS: Reclassificação de Grau de Sangue

Acesso ao Sistema Web
Requisitando Usuário e Senha
Para ter acesso ao sistema Web Girolando é necessário ser associado ou ser criador
que possua algum vínculo com a Associação (através dos termos estabelecidos como nãoassociado) ou ainda, técnico e veterinários credenciados, que enviem um email a
comunicacoesonline@girolando.com.br com os seguintes dados:
 Nome completo;
 Email para contato, caso seja
diferente do email que está sendo
 CPF;
enviado os dados.
 Endereço de correspondência;
 Para veterinários, cópia do CRMV;
Após enviar os dados será verificado se seu cadastro já foi realizado na Girolando. Se
foi realizado, será gerado seu usuário e senha, e enviado por email. Caso o cadastro ainda não
tenha sido efetivado junto a Associação, será enviado o usuário e senha ao email assim que o
procedimento for concluído.
Alterando sua senha
Para alterar sua senha entre no site e no espaço Web Girolando, digite o usuário e
senha que foram enviadas ao seu email para acessar o sistema. Logo após, clique em “Alterar
Senha” dentro do menu Configurações, veja imagem abaixo:

Após clicar em “Alterar Senha” uma tela será aberta (imagem abaixo) a senha padrão
informada no email deve ir ao campo “Senha Atual”, no campo “Nova Senha” é necessário
colocar a senha que deseja e depois repeti-la no campo “Confirme a Nova Senha”. Para
finalizar, clique em “Alterar Senha”. Assim, essa será sua senha de acesso.

É importante lembrar que a nova senha precisa ter no mínimo 6 caracteres composta
por letras, números e/ou pontuação. Para ser aceito no sistema, a força da senha deverá ser
classificada no mínimo como média. Senhas com caracterização fraca (data de nascimento /
nome de usuário / nome da fazenda / palavra completa) não serão aceitas, para sua maior
segurança.
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Esqueci minha senha
Caso o usuário tenha esquecido sua senha, clique em “Clique Aqui”, como na imagem
abaixo.

Em seguida será aberta uma janela (conforme a imagem abaixo) onde deverão ser
preenchidos o nome do usuário, seguido do email cadastrado.

Logo após, o usuário receberá uma mensagem no email informado, contendo um link
para criar uma nova senha.
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No email que recebeu clique sobre o link, uma página da Girolando será aberta para
que a nova senha seja criada. No campo “Nova Senha”, digite a senha que deseja e repita a
mesma senha no campo “Confirme a Nova Senha”. Em seguida, clique em “Alterar Senha”,
assim, sua senha será substituída pela senha cadastrada.

Esqueci meu usuário

Caso tenha esquecido seu usuário de acesso no sistema, clique no link “Clique Aqui”,
como mostra a imagem acima.
Logo após, o usuário deve digitar o CPF/CNPJ e o email cadastrado na Associação.

Após clicar em “Recuperar Usuário”, uma mensagem contendo o usuário do criador
será enviado ao email cadastrado.
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Verificando seus dados online
Verifique se todos os dados cadastrados na Girolando estão corretos. Caso exista
algum dado errado ou incompleto clique em “Solicitar Alteração nos Dados”.

Após a abertura da nova janela, descreva o que deseja alterar e clique em “Enviar
Solicitação”.
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Em seguida, verifique se o email está correto. Caso precise excluir o email, clique no
. Mas, se precisar adicionar um novo email, clique em “Adicionar Email”.
Para finalizar as alterações realizadas e enviá-las à Girolando, clique em “Salvar
Informações”.
botão

Acessando o sistema
Para acessar o sistema Web Girolando abra um navegador (
Mozilla Firefox ou
Google Chrome), entre no site da Girolando: www.girolando.com.br, e localize na tela
principal, parte superior, lado direito conforme o ícone abaixo:

Em seguida preencha os campos de usuário e senha com os dados que foram enviados
ao seu email. Caso não tenha o usuário e a senha, leia Requisitando Login e Senha (pág. 6).
Porém, se apenas esqueceu sua senha leia, Esqueci minha senha (pág. 7).
Depois de ter preenchido os campos clique em “Ok”. Uma nova página será aberta
com os menus que você possui permissão.
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Primeiro acesso ao sistema
Quando o usuário acessa o sistema pela primeira vez, algumas janelas são exibidas na
tela. Essas janelas são de extrema importância e serão visualizadas somente uma vez.
Uma janela mostra o “Termo de Responsabilidade para Uso do Site”, neste caso, para
usufruir dos benefícios do sistema Web é preciso concordar e aceitar todas as condições desse
termo. Portanto, é necessário ler o termo e, caso esteja de acordo, em seguida, clicar em
“Concordo” para usar o sistema Web.

Após concordar com o termo de uso, uma segunda janela será aberta com o título
“Vídeo Explicativo” demostrando como o associado poderá assistir aos vídeos explicativos
das funções do sistema. É necessário clicar em “Ok”, concordando que está ciente dos vídeos
de cada tela.
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O sistema poderá mostrar algumas mensagens de aviso assim que entrar. Essas
mensagens de aviso são apenas para avisar sobre mudanças que podem acontecer no sistema,
como mostrar a imagem abaixo:

Sempre que esses avisos aparecerem basta clicar em “Ciente” para marcar que estar
que está informado sobre o assunto e, assim, fechar a tela.

Uma visão global do sistema
Ao entrar no sistema, o nome do usuário logado
aparece em uma caixa azul juntamente com saudação no canto
direito superior da tela.
Quando uma caixa acinzentada estiver aparecendo logo abaixo da saudação, significa
que, apesar de estar com seu usuário e senha, você está realizando operações no sistema em
nome do preponente (criador, veterinário e técnico) escolhido. Nesta caixa aparecerá os dados
do preponente em questão. Caso queira alterar a pessoa para a qual está prestando serviço,
clique em “Alterar”.

Na página inicial, será verificado se a pessoa que está logada no sistema é preponente,
caso seja, uma página de estatísticas será exibida. Esta página contém dados quantitativos de
cruzamentos informados, comunicações realizadas, animais baixados, quantidade de fêmeas e
de machos, e quantidade de cruzamentos aptos a nascimento. Cruzamentos aptos a
nascimento significa cruzamentos que estão com período de gestação entre 265 e 295 dias.
Quando o cruzamento envolver transferência de embriões, o prazo mínimo será de 265 dias e
no máximo 305 dias.
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Caso a pessoa logada no sistema seja um veterinário ou um preposto, prestador de
serviço ou funcionário, na página inicial será exibida uma tela onde ele deverá escolher o
preponente, para quem ele prestará o serviço.

Se a pessoa logada for técnico do SRGRG a página inicial será a tela de “Serviços”.
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Na lateral esquerda da página se encontra o menu. Ele está divido em categorias de
acordo com as permissões de cada usuário, como: Configuração, Criador, Relatórios e outros.
Cada categoria possui itens que dão acesso às funções do sistema.

O símbolo , encontrado no menu, indica que o item
possui subitens que não estão exibidos na tela, para visualizálos é preciso clicar no .
Caso o símbolo que aparecer for esse , significa que
o subitens do menu estão sendo mostrados na tela, para sumir
com eles basta clicar no .

Visualizar Mensagens
Quando a Girolando desejar enviar mensagem para usuários do sistema, ela utilizará o
próprio sistema, facilitando para o usuário e evitando encher a caixa de email do mesmo.
Portanto, para visualizar a mensagem, clique em “Visualizar Mensagem” e uma janela
(imagem abaixo) aparecerá para que as mensagens possam ser lidas. O número que aparece ao
lado do item “Visualizar Mensagem” indicará a quantidade de mensagens que ainda não
foram lidas.
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Acessos Extras
Os acessos extras servem para autorizar outras pessoas a utilizarem o sistema em seu
nome. Essas pessoas são consideradas prepostas e quem permite o acesso é nomeado como
preponente.

Ao acessar a página, uma lista dos prepostos estará disponível. Para excluir um
preposto clique em “Excluir Acesso”, e para alterar as permissões dessa pessoa no sistema,
clique em “Alterar Permissão”.
Caso queira incluir uma pessoa digite o CPF dela no campo. Em seguida uma tela de
permissões será aberta para que as permissões sejam atribuídas ao novo preposto. Confira os
dados da pessoa.
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Em seguida, marque as permissões que deseja atribuir ao preposto e em qual fazenda
ele irá trabalhar. Para concluir, clique em “Quero que essa pessoa tenha acesso a minha
conta”. Veja a imagem abaixo:
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Continuação da imagem anterior

Recursos Comuns
Os recursos comuns são funcionalidades existentes no sistema que podem ser
encontradas em diversas telas, mas possuem a mesma função.

Rascunho
O rascunho serve para armazenar os dados antes de enviá-los para a Associação. Dessa
forma, quando um problema acontecer, os dados não se perderão.
O sistema está programado para salvar o rascunho automaticamente sem que o usuário
perceba. Esse rascunho será salvo sempre que uma nova informação for inserida na tela.
Como, por exemplo, na tela de comunicação de nascimento, ao inserir um novo animal que
nasceu, o rascunho será salvo.
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Sempre que entrar em uma tela e a mesma possuir um rascunho, uma mensagem para
recuperar o rascunho será exibida na tela. Caso necessite recuperar um rascunho
posteriormente, basta clicar no botão “Recuperar Rascunho”.

Ordenar e filtrar resultados em uma tabela

Todas as tabelas do sistema, iguais a da imagem acima, possuem uma forma de buscar
e uma forma de ordenar. Para ordenar os dados da tabela por uma determinada coluna, basta
clicar em cima do nome da coluna. A primeira vez que clicar a ordenação será de forma
crescente, se clicar pela segunda vez na coluna, ela será ordenada de forma decrescente.
Para facilitar sua procura, na tabela existe o campo de “Pesquisar nos resultados”. Este
campo pode ser preenchido com o valor de qualquer uma das colunas que compõe a tabela, ao
preenche-lo, aperte o enter do teclado de seu computador e os resultados serão exibidos. Por
exemplo, para buscar um animal com o botton 6236 na sua relação de animais, digite o
número 6236 no campo “Pesquisar nos resultados” e aperte o enter.
Se depois de pesquisar, desejar voltar à tabela no modo em que se encontrava antes,
apague tudo que estiver escrito no campo de pesquisar nos resultados e aperte o enter.
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Buscar Animais (Matriz ou Reprodutor)

Para buscar um animal em qualquer tela do sistema escolha o grau sanguíneo, o sexo
(caso ele não esteja preenchido), parte do nome ou o nome completo, e/ou registro e clique
em “Buscar Animal”. A janela de busca de animal será aberta, nela existem vários filtros que
podem ajudar na busca do animal de forma mais rápida e eficiente. Nesta tela você poderá
também filtrar pelo proprietário do animal. Quando encontrar o animal desejado, clique em
“selecionar” na linha correspondente a que o animal se encontra para selecioná-lo.
Buscar Pessoa
Para buscar uma pessoa no sistema, digite o código da pessoa, nome completo ou
parcial, e clique em “Pesquisar”. Quando encontrar a pessoa que deseja, selecione-a clicando
no “selecionar” ou no nome da pessoa.
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Pré-cadastro de Animal

Quando a matriz ou o touro não são encontrados no sistema, há possibilidade de fazer
um pré-cadastro. Vá até o menu do Criador, clique em “Solicitações” e, em seguida, clique
em “Solicitar Pré-cadastro”.
Para solicitar o cadastro do animal, é necessário preencher o nome do animal
corretamente, a identificação, escolher o sexo, escolher o grau sanguíneo e preencher a data
de nascimento, se souber. Em seguida, clique em “Salvar”.
Ao clicar em “Salvar” o nome e a identificação do animal serão avaliados, caso exista
algum animal com o nome ou a identificação semelhantes as que foram digitadas, uma caixa
será exibida, como mostra a imagem abaixo.

Nessa tela você deve observar se o animal que está sendo solicitado para cadastro, não
é um dos animais sugeridos pelo sistema. Se for, clique em “Cancelar Pré-cadastro”, caso
contrário, clique em “CONFIRMAR SOLICITAÇÃO”.
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Caso algum dado (exceto nome e identificação) tenha sido informado errado após a
solicitação de cadastro do animal, é possível a alteração dessas informações antes do mesmo
ser aprovado ou cancelado. Para isso, clique em “Alterar”. Veja a imagem abaixo:

Ao clicar em “Alterar”, uma janela será aberta. Nessa janela é possível alterar a data
de nascimento do animal, o sexo e o grau sanguíneo, observe a imagem abaixo.

Se houver necessidade de alterar o nome ou a identificação é preciso excluir a
solicitação e solicitar um novo cadastro.
O cadastro que estiver com status “Cancelado”, pode ser que o animal já se encontre
em nosso sistema ou a cópia de registro do animal é inválida. Para saber o motivo, clique em
“Detalhes”. Na imagem abaixo, é possível observar um exemplo de solicitação cancelada,
quando o animal já se encontra em nosso sistema.

Independente do motivo do cancelamento do cadastro é possível reabrir a solicitação.
Preencha a observação, o anexo, se necessário, e clique em “Reabrir” para que uma nova
avaliação seja feita.
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Algumas observações importantes para realizar um pré-cadastro:
 Ao escolher um animal Gir ou Holandês é obrigatório o envio da cópia de registro
para machos e recomendado o envio para as fêmeas;
 Quando o animal é Gir ou Holandês e estiver com o nome diferente do registro
emitido pela associação a qual ele pertence, o mesmo terá seu nome corrigido;
 Caso a cópia do registro enviada não esteja correta, o animal não terá seu cadastro
aprovado;
 Para animais da raça Girolando, é necessário escolher a propriedade, caso tenha
mais de uma;
 Ao enviar a cópia de registro do animal, o mesmo terá sua pendência de FCR
baixada apenas quando na cópia o animal estiver no nome do criador que está
solicitando o pré-cadastro ou quando ele enviar junto uma carta de autorização de
uso.

Buscar Cruzamento na Comunicação
Para buscar um cruzamento, digite o código da CDC ou o número do formulário no
campo “Código da CDC”, se desejar escolha a propriedade e clique em “Pesquisar” (como
indicado pela seta) ao final do filtro acima da tabela de resultados.

Caso a comunicação seja de um terceiro e você tenha permissão para usar o
cruzamento, a pessoa que lhe deu permissão poderá ser selecionada no campo “Comunicações
de Terceiros” auxiliando uma busca mais rápida e eficiente.
A busca do cruzamento poderá também ser realizada buscando o reprodutor e/ou a
matriz. Após selecionar o(s) animal(s), clique em “Pesquisar”.
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Após ter clicado em Buscar e a tabela de resultados estiver preenchida, o cruzamento
deve ser escolhido. Para encontrar o cruzamento com mais facilidade leia novamente a
explicação de Ordenar e filtrar resultados em uma tabela (pág. 18). Quando encontrar o
cruzamento marque a linha e ele será selecionado.
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Escolha o cruzamento
Para buscar um cruzamento existem três formas diferentes:



Buscar pelo Código da CDC: clique nesta opção, digite o código da CDC ou o
número antigo do formulário e clique em Buscar. A janela de Buscar
Cruzamentos na Comunicação será aberta. Quando ela abrir, na tabela de
resultados aparecerá os cruzamentos que fazem parte da CDC informada, clique
em “Selecionar” para escolher o cruzamento. Caso o cruzamento que deseja não
estiver em um dos resultados, uma nova busca poderá ser feita usando os filtros
dessa janela, caso tenha alguma dúvida em utilizá-los leia Buscar Cruzamentos
na Comunicação (pág. 22).



Buscar por Comunicação de Terceiros: para buscar um cruzamento informado
por outra pessoa marque essa opção, logo depois escolha o criador, na lista de
criadores aparecerão apenas os que lhe deram permissão de uso em pelo menos
um cruzamento (falaremos sobre liberação de cruzamento mais adiante). Após
escolher o criador, clique em “Buscar” e a tela de Buscar Cruzamentos na
Comunicação será aberta para que o cruzamento seja selecionado.



Buscar por Animais: para buscar por animais escolha a matriz e/ou o reprodutor,
como foi explicado em Buscar Animais (pág. 19), clique em “Buscar” e
novamente a tela de Buscar Cruzamentos na Comunicação será exibida. E então,
selecione o cruzamento desejado.
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Detalhes do Animal
Sempre que o nome do animal estiver presente na tela, os detalhes do animal poderão
ser visualizados. Ao clicar no nome do animal, uma nova janela será aberta. Nesta janela
contém o “Controle Genealógico” do animal, “Controle Leiteiro”, “Comunicações” e
“Relatórios”.

1 - Controle Genealógico é composto:
2. Animal: contem todos os dados de cadastro do animal na Girolando;
3. Criador/Proprietário: indicando quem foi o criador e quem é o atual
proprietário;
4. Registros: todos os registros que o animal já recebeu;
5. Filhos e Filhas: relação de todos os filhos e filhas que o animal gerou;
6. Pendências Abertas: relação de todas as pendências que estão em aberto;
7. Genealogia Paterna: mostra a genealogia paterna do animal, permitindo clicar
em qualquer parente do animal para verificar os detalhes. Porém, somente
animais com permissão podem ser vistos.
8. Genealogia Materna: mostra a genealogia materna do animal, também permite
clicar em qualquer parente do animal para verificar os detalhes dele.
Tanto na genealogia materna quanto na paterna existe um botão de “Imprimir
Genealogia Completa”, este botão permite que a genealogia do animal seja impressa em uma
única folha.
9 - O Controle Leiteiro contem:
10. Avaliação Genética: mostra a PTA (Capacidade Prevista de Transmissão) do
animal;
11. Lactações Controladas: demonstra todas as lactações controladas do animal. E
em detalhes é possível ver mais informações sobre cada lactação, todos os
controles dessa lactação, além do gráfico da produção leiteira.
12 - Em Comunicações podemos ver:
13. Origens: mostra as comunicações (CDC, CDN e, se tiver, CDI e Receptora)
que deram origem ao animal;
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14. CDC: exibe todas as comunicações de cobrição que o animal já teve
participação;
15. CDI: mostra a relação de todas as comunicações de inovulação onde foram
utilizados embriões de cruzamentos do animal;
16. CDN: lista todas as comunicações em que esse animal participou como
reprodutor/matriz de algum cruzamento;
17. Cruzamentos: mostra os cruzamentos em que o animal foi envolvido;
18. Relatar Problema: local onde o usuário poderá relatar algum problema
relacionado às informações do animal que está sendo visualizado. Para relatar
um problema, preencha o telefone, confira o email e altere se necessário,
selecione um assunto, descreva o problema. Se desejar poderá anexar um
arquivo e clique em “enviar”;
18 - Em Relatórios encontra-se o relatório geral que permite os dados supracitados
serem impressos.
Detalhes da Comunicação
Em qualquer lugar do sistema que o número da comunicação for visualizado, os
detalhes da comunicação poderão ser demonstrados. Clique em cima do número da
comunicação para que uma janela com os detalhes da comunicação seja aberta, veja a imagem
abaixo:

1. Dados é composto por:
2. Detalhes: exibe todos os detalhes da comunicação em questão;
3. Cruzamentos: demonstra todos os cruzamentos que fazem parte dessa
comunicação;
4. Receptoras: contém uma lista com as receptoras que utilizaram os cruzamentos
dessa comunicação. Esse botão aparecerá apenas para CDC (FIV ou TE) e CDI;
5. Produtos do Cruzamento: lista todos os produtos que foram gerados a partir dos
cruzamentos participantes dessa comunicação. Esse botão aparecerá apenas para
CDC e CDI;
6. Pendências: mostra todas as pendências geradas na comunicação;
7. Relatórios: encontra-se o relatório geral que permite os dados supracitados serem
impressos.
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Botão de Imprimir

Quando o botão de “Imprimir” for encontrado na tela, significa que aquela página
pode ser impressa. Primeiramente é gerado um PDF para que você possa imprimir um
relatório. Alguns relatórios possuem também a opção de imprimir em Excel, neste caso,
aparecerá uma caixa, quando clicar no botão de imprimir, para escolher qual a melhor opção.

Botão do vídeo explicativo

Quando o usuário estiver com dúvida sobre como usar a tela ele poderá clicar no botão
igual ao da imagem acima e assistir o vídeo explicativo. Esse vídeo contem passo a passo
sobre como utilizar a tela em questão.
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Criadores
Comunicações
Quando há necessidade de informar um cruzamento entre um touro e uma vaca, devese fazer uma CDC.
Para fazer uma comunicação, pelo menos um cruzamento deve ser informado. No
entanto, não há necessidade de fazer uma comunicação por cruzamento, cada comunicação
pode conter vários cruzamentos. Para realizar essa comunicação, os cruzamentos não
precisam necessariamente estar na mesma data (dia, mês ou ano) da comunicação.
Ao final de todas as comunicações um email contendo as pendências geradas na
comunicação será enviado ao email do criador (conforme demonstrado abaixo).

Comunicação de Cobrição (CDC)
Natural
As comunicações de cobrição são classificadas como naturais, quando não possuem
intermédio de uma receptora. São consideradas naturais as comunicação de cobrição do tipo:
Monta a Campo, Monta Controlada e Inseminação Artificial. Portanto, a tela dessas
comunicações são idênticas.
Mas lembre-se que, apesar de possuírem a mesma tela (interface), cada cruzamento
deve ser comunicado na tela correspondente ao seu tipo de cruzamento, ou seja, cruzamentos
de Monta a Campo não podem ser comunicados na tela de Monta Controlada.
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Para compreender melhor como usar a tela, verifique o que cada número significa:
1. Dados da Comunicação: aparecerão todos os dados que fazem parte da nova
comunicação que está sendo informada.
2. Criador: esse campo virá preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a
pessoa logada ou o preponente em questão.
3. Propriedade: se o usuário possuir apenas uma fazenda, somente ela será exibida. Caso
ele possua mais, a tela exibirá uma lista com as fazendas para que a propriedade
desejada seja selecionada.
4. Observação: este campo poderá ser preenchido para informar detalhes adicionais sobre
a comunicação.
5. Data da Comunicação: é a data em que a comunicação está sendo realizada. Virá
preenchida pelo sistema.
6. Recuperar Rascunho: leia o item Rascunho (pág. 17).
7. Salvar Comunicação: depois de ter inserido todos os cruzamentos é necessário clicar
neste botão para que o número da CDC seja gerado e a Girolando receba a
comunicação.
8. Insira o Cruzamento: local onde deverão ser lançados os dados do cruzamento.
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9. Reprodutor: é necessário escolher o reprodutor que fará parte do cruzamento.
Preencha o nome parcialmente ou completo, e/ou preencha o registro. O grau
sanguíneo do animal deve ser selecionado. Então clique em “Buscar”. Caso não
encontre o animal, siga as instruções do capítulo Buscar Animais (pág. 19).
10. Manter Touro Selecionado: quando é necessário comunicar vários cruzamentos que
envolvam o mesmo reprodutor pode-se marcar essa opção. Quando essa opção for
marcada e o cadastro do cruzamento feito, todos os campos serão limpos, com exceção
do reprodutor. Se houver necessidade de trocar o animal, clique em “Alterar”, se o
novo animal escolhido estiver envolvido em mais de um cruzamento deixe a opção
marcada mas, se ele for participar apenas de um cruzamento, essa opção pode
permanecer desmarcada.
11. Pré-cadastro de Touro: saiba como realizar o pré-cadastro lendo Pré-Cadastro de
Animal (pág. 20).
12. Matriz: é necessário escolher a matriz que fará parte do cruzamento. Preencha o nome
parcialmente ou completo, e/ou preencha o registro. O grau sanguíneo do animal deve
ser selecionado. Logo depois, clique em “Buscar”. Caso não encontre o animal, siga as
instruções do capítulo Buscar Animais (pág. 19).
13. Pré-cadastro de Matriz: saiba como realizar o pré-cadastro lendo Pré-Cadastro de
Animal (pág. 20).
14. Data do Cruzamento: essa data se refere a data em que os animais selecionados
anteriormente acasalaram.
15. Cadastro do Cruzamento: quando todos os dados do cruzamento estiverem
preenchidos é necessário clicar neste botão para inserir o cruzamento na comunicação.
Lembrando que, a cada cruzamento inserido, o rascunho será atualizado acrescentando
o cruzamento em questão. No entanto, inserir um cruzamento não significa salvá-lo,
ou seja, a Girolando não receberá esse cruzamento até que você salve a comunicação.
16. Cruzamentos: nessa tabela aparecerá todos os cruzamentos inseridos nesta
comunicação. Os cruzamentos não poderão ser editados mas, caso tenha errado algum
dado, a exclusão poderá ser feita e um novo cruzamento pode ser digitado.
Regras importantes:




Animais cuja genealogia até a 2ª geração (pai, mãe e avós paternos e maternos)
possuírem pendências de seguintes tipos APG, FTG, FCR, AAV, DNA, SRG, SRD,
VPA estão impedidos de participarem de cruzamento até que as mesmas sejam
resolvidas.
Cruzamentos envolvendo uma mesma matriz não podem ser cadastrados na mesma
data.
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FIV – Fecundação “IN VITRO”

1. Dados da Comunicação: aparecerão todos os dados que fazem parte da nova
comunicação que estará sendo realizada.
2. Criador: esse campo virá preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a
pessoa logada ou o preponente em questão.
3. Médico Veterinário: todas as comunicações do tipo FIV precisam de um veterinário
que a assine, portanto, é necessário informar qual foi o veterinário que fez a FIV. Para
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isso, digite o CRMV ou o nome completo ou parcial do veterinário e clique em
“Pesquisar”. Se o sistema encontrar o médico veterinário aparecerá automaticamente,
caso contrário, uma tabela constando os veterinários será aberta para que você escolha
o desejado. Se não constar o médico veterinário na lista, entrar em contato com a
Associação.
4. Propriedade: se o usuário possuir apenas uma fazenda, somente ela será exibida. Caso
ele possua mais, será exibida uma lista com as fazendas para que a propriedade
desejada seja selecionada.
5. Observação: este campo poderá ser preenchido para informar detalhes adicionais sobre
a comunicação.
6. Data da Comunicação: é a data em que a comunicação está sendo realizada. Será
preenchida pelo sistema.
7. Recuperar Rascunho: leia o capítulo Rascunho (pág. 17).
8. Salvar Comunicação: depois de ter inserido todos os cruzamentos é necessário clicar
neste botão para que o número da CDC seja gerado e a Girolando receba a
comunicação.
9. Insira o Cruzamento: local onde deverão ser lançados os dados de cada cruzamento.
17. Reprodutor: é necessário escolher o reprodutor que fará parte do cruzamento.
Preencha o nome parcialmente ou completo, e/ou preencha o registro. O grau
sanguíneo do animal deve ser selecionado. Então clique em “Buscar”. Caso não
encontre o animal, siga as instruções do capítulo Buscar Animais (pág. 19).
10. Manter Touro Selecionado: quando é necessário comunicar vários cruzamentos que
envolvam o mesmo reprodutor pode-se marcar essa opção. Quando essa opção for
marcada e o cadastro do cruzamento feito, todos os campos serão limpos, com exceção
do reprodutor. Se houver necessidade de trocar o animal, clique em “Alterar”, se o
novo animal escolhido estiver envolvido em mais de um cruzamento deixe a opção
marcada mas, se ele for participar apenas de um cruzamento, essa opção pode
permanecer desmarcada.
11. Pré-cadastro de touro: saiba como realizar o pré-cadastro lendo Pré-Cadastro de
Animal (pág. 20).
18. Matriz: é necessário escolher a matriz que fará parte do cruzamento. Preencha o nome
parcialmente ou completo, e/ou preencha o registro. O grau sanguíneo do animal deve
ser selecionado. Logo depois, clique em “Buscar”. Caso não encontre o animal, siga as
instruções do capítulo Buscar Animais (pág. 19).
12. Pré-cadastro de Matriz: saiba como realizar o pré-cadastro lendo Pré-Cadastro de
Animal (pág. 20).
13. Informações importantes: nesta parte estarão todas as informações que completam a
comunicação.
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14. Data da Coleta de Ovócitos: informe a data em que os ovócitos foram coletados.
15. Data da Fecundação: a data em que ocorreu a fecundação.
16. Embriões Viáveis: quantidade de embriões que estão aptos a serem implantados.
17. Embriões Perdidos: quantidade de embriões que foram perdidos no processo da
fecundação, esse campo precisa ser preenchido. Caso nenhum embrião tenha sido
perdido, preencha com numeral zero.
18. Cadastro do Cruzamento: quando todos os dados do cruzamento estiverem
preenchidos é necessário clicar neste botão para realmente inserir o cruzamento na
comunicação. Lembrando que, a cada cruzamento inserido, o rascunho será atualizado
acrescentando o cruzamento em questão. No entanto, inserir um cruzamento não
significa salva-lo, ou seja, a Girolando não receberá esse cruzamento até que você
salve a comunicação.
19. Cruzamentos: nessa tabela aparecerá todos os cruzamentos inseridos nesta
comunicação. Os cruzamentos não poderão ser editados mas, caso tenha errado algum
dado, a exclusão poderá ser feita e um novo cruzamento poderá ser inserido com os
dados corretos.
Regras importantes:






Animais cuja genealogia até a 2ª geração (pai, mãe e avós paternos e maternos)
possuírem pendências de seguintes tipos APG, FTG, FCR, AAV, DNA, SRG, SRD,
VPA estão impedidos de participarem de cruzamento até que as mesmas sejam
resolvidas.
Ao informar a data da fecundação e a data da coleta colocar a data atual ou uma data
anterior.
A data da fecundação necessita ser no mínimo 1 dia depois da data da coleta, e no
máximo, 2 dias depois.
Caso a comunicação esteja desaprovada pelo veterinário, uma nova comunicação
deve ser realizada;
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TE – Transferência de Embrião

1. Dados da Comunicação: aparecerão todos os dados que fazem parte da nova
comunicação que está sendo informada.
2. Criador: esse campo virá preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a
pessoa logada ou o preponente em questão.
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3. Médico Veterinário: todas as comunicações do tipo FIV precisam de um veterinário
que a assine, portanto, é necessário informar qual foi o veterinário que fez a FIV. Para
isso, digite o CRMV ou o nome completo ou parcial do veterinário, clique em
“Pesquisar”. Se o sistema encontrar, o médico veterinário aparecerá automaticamente,
caso contrário, uma tabela constando os veterinários será aberta para que você escolha
o desejado. Se não constar o médico veterinário na lista, entrar em contato com a
Associação.
4. Propriedade: se o usuário possuir apenas uma fazenda, somente ela será exibida. Caso
ele possua mais, a tela conterá uma lista com as fazendas para que a propriedade
desejada seja selecionada.
5. Observação: este campo poderá ser preenchido por comunicação, ou seja, cada
comunicação, e não cada cruzamento poderá ter um comentário que não é obrigatório.
6. Data da Comunicação: é a data em que a comunicação está sendo realizada. Virá
preenchida pelo sistema.
7. Recuperar Rascunho: leia o capítulo Rascunho (pág. 17).
8. Salvar Comunicação: depois de ter inserido todos os cruzamentos é necessário clicar
neste botão para que o número da CDC seja gerado e a Girolando receba a
comunicação.
9. Insira o Cruzamento: local onde deverão ser lançados os dados do cruzamento.
19. Reprodutor: é necessário escolher o reprodutor que fará parte do cruzamento.
Preencha o nome parcialmente ou completo, e/ou preencha o registro. O grau
sanguíneo do animal deve ser selecionado. Então clique em “Buscar”. Caso não
encontre o animal, siga as instruções do capítulo Buscar Animais (pág. 19).
10. Manter Touro Selecionado: quando é necessário comunicar vários cruzamentos que
envolvam o mesmo reprodutor pode-se marcar essa opção. Quando essa opção for
marcada e o cadastro do cruzamento feito, todos os campos serão limpos, com exceção
do reprodutor. Se houver necessidade de trocar o animal, clique em “Alterar”, se o
novo animal escolhido estiver envolvido em mais de um cruzamento deixe a opção
marcada mas, se ele for participar apenas de um cruzamento, essa opção pode
permanecer desmarcada.
11. Pré-cadastro de touro: saiba como realizar o pré-cadastro lendo Pré-Cadastro de
Animal (pág. 18).
20. Matriz: é necessário escolher a matriz que fará parte do cruzamento. Preencha o nome
parcialmente ou completo, e/ou preencha o registro. O grau sanguíneo do animal deve
ser selecionado. Logo depois, clique em “Buscar”. Caso não encontre o animal, siga as
instruções do capítulo Buscar Animais (pág. 19).
12. Pré-cadastro de Matriz: saiba como realizar o pré-cadastro lendo Pré-Cadastro de
Animal (pág. 20).
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13. Informações importantes: nesta parte estarão todas as informações que completam a
comunicação.
14. Data da 1ª inseminação: data em que foi realizada primeira inseminação;
15. Data da 2ª inseminação: data em que foi realizada segunda inseminação;
16. Data da Coleta: informe a data em que os embriões foram coletados;
17. Embriões Viáveis: qual foi a quantidade de embriões que estão aptos a serem
implantados;
18. Embriões Perdidos: quantidade de embriões que foram perdidos no processo da
fecundação, esse campo precisa ser preenchido. Caso nenhum embrião tenha sido
perdido, preencha com numeral zero;
19. Cadastro do Cruzamento: quando todos os dados do cruzamento estiverem
preenchidos é necessário clicar neste botão para realmente inserir o cruzamento na
comunicação. Lembrando que, a cada cruzamento inserido, o rascunho será
atualizado, acrescentando o cruzamento em questão. No entanto, inserir um
cruzamento não significa salvá-lo, ou seja, a Girolando não receberá esse cruzamento
até que você salve a comunicação.
20. Cruzamentos: nessa tabela aparecerá todos os cruzamentos inseridos nesta
comunicação. Os cruzamentos não poderão ser editados mas, caso tenha errado algum
dado, a exclusão poderá ser feita e um novo cruzamento com os dados corretos poderá
ser inserido.
Regras importantes:








Animais cuja genealogia até a 2ª geração (pai, mãe e avós paternos e maternos)
possuírem pendências de seguintes tipos APG, FTG, FCR, AAV, DNA, SRG, SRD,
VPA estão impedidos de participarem de cruzamento até que as mesmas sejam
resolvidas.
Ao informar a data da 1ª e da 2ª inseminação, e a data da coleta estas devem ser
iguais a data atual ou uma data anterior.
A data da 2ª inseminação deve ser no mínimo 1 dias após a 1ª inseminação.
A data da coleta precisa ser no mínimo 6 dias após a 1ª inseminação e no máximo 10
dias após a última inseminação realizada;
Caso a comunicação tenha sido desaprovada pelo medico veterinário, uma nova
comunicação deve ser realizada.

36

Comunicação de Inovulação (CDI)
Depois de fazer uma Comunicação de Cobrição do tipo FIV ou TE é necessário dizer
onde e quando os embriões serão implantados, para isso a Comunicação de Inovulação foi
criada. É nela que será informado em qual receptora e quando um embrião será implantado.

1. Dados da Comunicação: aparecerão todos os dados que fazem parte da nova
comunicação que está sendo informada.
2. Criador: esse campo virá preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a
pessoa logada ou o preponente em questão.
3. Médico Veterinário: todas as comunicações do tipo FIV precisam de um veterinário
para assinar. Portanto, é necessário informar qual foi o veterinário que fez a FIV. Para
isso digite o CRMV ou o nome completo ou parcial do veterinário, clique em
“Pesquisar”. Se o sistema encontrar, o médico veterinário aparecerá automaticamente,
caso contrário, uma tabela contendo os veterinários será aberta para que você escolha
o desejado. Caso não apareça o médico veterinário na lista, entrar em contato com a
Associação.
4. Propriedade: se o usuário possuir apenas uma fazenda, somente ela será exibida. Caso
ele possua mais, a tela conterá uma lista com as fazendas para que a propriedade
desejada seja selecionada.
5. Observação: este campo poderá ser preenchido por comunicação, ou seja, cada
comunicação, e não cada cruzamento poderá ter um comentário que não é obrigatório.
6. Data da Comunicação: é a data em que a comunicação está sendo realizada. Virá
preenchida pelo sistema.
7. Recuperar Rascunho: leia o capítulo Rascunho (pág. 17).
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8. Salvar Comunicação: depois de ter inserido todos os cruzamentos, é necessário clicar
neste botão para que o número da CDC seja gerado e a Girolando receba a
comunicação.
9. Escolha o cruzamento: para escolher o cruzamento leia o capítulo Escolha o
Cruzamento (pág. 24), dentro de Recursos Comuns.

Após ter escolhido o cruzamento, uma tabela com os Demais Dados do Cruzamento
será exibida. Ela conterá os embriões viáveis, os perdidos e os utilizados. Se um terceiro
possuir cinco embriões cadastrados no sistema e lhe der permissão de usar apenas um, na
coluna de embriões viáveis aparecerá apenas esse.
Abaixo dessa tabela aparecerão os campos para inserir a receptora, nome (pode ser o
mesmo da identificação), identificação, data e quantidade. Depois de preencher todos os
campos clique em “Inserir Receptora” (conforme indicado pela seta) e a mesma aparecerá na
tabela das receptoras.

Quando a receptora já estiver na tabela de receptoras e houver necessidade de alterar
alguma informação, clique em “Editar” na linha correspondente. No entanto, se desejar
excluir a receptora, clique em “Excluir”.
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Não se esqueça de salvar a comunicação para que a Girolando receba, e não se
preocupe com o rascunho, pois, ele atualizará sempre que uma nova receptora for inserida.
Regras Importantes:








A data da implantação precisa ser igual a data atual ou retroativa;
A data da implantação precisa ser posterior a data do cruzamento;
Quando for CDC-FIV a data da implantação precisa ser posterior à data da
fecundação;
No caso da CDC-TE a data da implantação necessita ser posterior à data da
coleta;
A quantidade de embriões utilizadas em cada receptora não poderá ser superior
a dois;
O cruzamento escolhido precisará ter embriões disponíveis;
Caso a comunicação seja desaprovada pelo veterinário uma nova comunicação
deve ser realizada.

Comunicação de Nascimento (CDN)
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1. Dados da Comunicação: aparecerão todos os dados que fazem parte da nova
comunicação que está sendo informada.
2. Criador: esse campo virá preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a
pessoa logada ou o preponente em questão.
3. Propriedade: se o usuário possuir apenas uma fazenda somente ela será exibida. Caso
ele possua mais, a tela conterá uma lista com as fazendas para que a propriedade
desejada seja selecionada.
4. Observação: este campo poderá ser preenchido por comunicação, ou seja, cada
comunicação, e não cada cruzamento poderá ter um comentário que não é obrigatório.
5. Data da Comunicação: é a data em que a comunicação está sendo feita. Virá
preenchida pelo sistema.
6. Recuperar Rascunho: leia o capítulo Rascunho (pág. 17).
7. Salvar Comunicação: depois de ter inserido todos os cruzamentos é necessário clicar
neste botão para que o número da CDC seja gerado e a Girolando receba a
comunicação.
8. Escolha o cruzamento: para escolher o cruzamento leia o capítulo Escolha o
Cruzamento (pág. 24), dentro de Recursos Comuns.
9. Produtos: tabela onde se encontram todos os produtos que foram inseridos.
Após ter escolhido o cruzamento, o sistema verificará se o cruzamento escolhido é
natural ou artificial (FIV ou TE), pois o mesmo agirá de forma distinta para cada opção.
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CDN com cruzamento natural

Quando o animal é fruto de cruzamento natural, após a escolha do seu cruzamento,
uma área chamada Dados do Produto aparecerá. Nesta área conterão todos os campos que
devem ser preenchidos para que o animal nascido seja comunicado.
 Nome: o nome atribuído ao animal pelo proprietário obedecendo ao
Regulamento da Girolando.
 Data de Nascimento: a data em que realmente o animal nasceu.
 Botton: composto pela seria única e sequência numérica do criador. A série
única vem preenchida pelo sistema e apenas a sequência de números deve ser
preenchida pelo usuário.
 Sexo: marcar a opção do sexo do animal.
 Grau Sanguíneo: será preenchido pelo sistema automaticamente, logo após a
escolha do sexo.
Depois de ter preenchido os dados anteriores, clique em “Salvar Produto” para que o
animal seja incluído na tabela de produtos.
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CDN com cruzamento artificial
No caso de cruzamento artificial, a receptora precisará ser escolhida antes da inserção
do produto na tabela de Produtos.

Somente após a escolha da receptora, a área contendo os Dados do Produto será
exibida. Quando a linha em que a receptora se encontra estiver verde, significa que já existe
um produto (animal) para essa receptora. Se a cor da linha for amarela, significa que existem
dois animais cadastrados para essa receptora, portanto, gêmeos. A linha vermelha indica que
foram inseridos trigêmeos para essa receptora, portanto, mais nenhum animal poderá ser
inserido.
Cadastro de gêmeos
Os gêmeos devem ser inseridos na mesma comunicação, ou seja, um animal não pode
ser informado em uma comunicação e seu gêmeo em outra.
Para realizar o cadastro do gêmeo é necessário escolher o mesmo cruzamento e, se
necessário, a mesma receptora para os dois animais.
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O que é o Botton
O Botton é a identificação particular do animal, sendo item auxiliar no novo sistema
de identificação da raça Girolando o SIU (Sistema de Identificação Unificado) implementado
em 2012, após a aprovação do MAPA.
Ele é composto pela série única do criador (com três ou quatro letras) e a numeração
particular do rebanho (antigo CGN ou RGN). O botton serve para auxiliar o SIU a identificar
os animais no banco de dados e nas atividades de campo com maior precisão. Por exemplo,
um animal que possui o Botton ABC 0135, a sigla ABC é a série única do criador e os
números 0135 é a sequência numérica do rebanho desse criador.
Identificar o animal com o Botton não garante o controle ou o registro do animal, é
apenas uma forma de auxiliar o SRGRG.
Regras Importantes










Gêmeos precisam estar na mesma CDN;
O nome dos animais não podem conter palavras reservadas, tais como: Girolando,
FIV, TE e palavras de baixo calão;
Animais com mais de um ano não podem ser comunicados;
Apenas criadores com fazendas com série única cadastrada podem realizar
Comunicações de Nascimento;
O número do Botton deve conter quatro dígitos e ser único na propriedade;
Animais provenientes de uma gestação cujo período é inferior a 210 dias ou superior a
330 dias não podem ser informados. No caso de produtos provenientes de monta a
campo o prazo máximo é de 670 dias;
Se o período de gestação for maior que 210 dias e menor que 265 dias será gerada uma
pendência de FTG (Falta Tempo de Gestação). Mas, se o período de gestação for
inferior a 330 dias e superior a 296 dias será gerado pendência de APG (Acima do
Prazo de Gestação). No caso de produtos provenientes de monta a campo o prazo
máximo se estende para 660 dias. Após o prazo máximo estabelecido, a CDN não
poderá ser realizada;
Produtos provenientes de cruzamentos vindos de CDC ou CDI desaprovadas pelo
veterinário não podem ser cadastrados.

43

Pendências geradas na comunicação
Durante as comunicações algumas pendências podem ser geradas. Listaremos e
explicaremos cada uma delas e como elas podem ser resolvidas.
SIGLA

PENDÊNCIA

APG

ACIMA DO PRAZO DE GESTAÇÃO

FTG

FALTA TEMPO DE GESTAÇÃO

ATT

AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
DO TOURO

ATV

AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
DA VACA

FCR

FALTA IDENTIFICAÇÃO DO
SÊMEN

VAR

VACA AGUARDANDO REGISTRO

TAR
AAV
DNA

FORMA DE RESOLVER
ANOTAÇÃO DE CAMPO
CARTA DE APROVEITAMENTO
COMPROVAÇÃO DE PARENTESCO
ANOTAÇÃO DE CAMPO
CARTA DE APROVEITAMENTO
COMPROVAÇÃO DE PARENTESCO
AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
TERMO DE EMPRÉSTIMO
AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
TERMO DE EMPRÉSTIMO
CÓPIA DE REGISTRO

AGUARDAR A VACA RECEBER REGISTRO
DEFINITIVO
AGUARDAR O TOURO RECEBER
TOURO AGUARDANDO REGISTRO
REGISTRO DEFINITIVO
AGUARDANDO APROVAÇÃO DO
SOLICITAR AO MÉDICO VETERINÁRIO
MÉDICO VETERINÁRIO
QUE APROVE
NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE
COMPROVAÇÃO DE PARENTESCO
EXAME DE DNA
AGUARDAR A VACA RECEBER REGISTRO
DE NASCIMENTO / DEFINITIVO

SRG

VACA SEM REGISTRO

SRD

ANIMAL SEM RAÇA DEFINIDA

VPA

VERIFICAÇÃO DE PARENTESCO

ARA

AGUARDADO REGISTRO DO
ANIMAL

ESPERAR O ANIMAL SER REGISTRADO

FOTO INVÁLIDA PARA
IMPRESSÃO

AGUARDAR NOVA FOTO TECNICA DO
ANIMAL

FII
FBR

FALTA BRINCO DE REPOSIÇÃO

RGS

RECLASSIFICAÇÃO DE GRAU
SANGUÍNEO

ESPERAR O ANIMAL SER CONTROLADO
COMPROVAÇÃO DE PARENTESCO
(COLETA DEVERÁ SER REALIZADA PELO
TÉCNICO DA GIROLANDO)

ESPERAR O BRINCO DO ANIMAL SER
REPOSTO
ESPERAR O BRINCO DO ANIMAL SER
REPOSTO

OBS.: Existem pendências com mais de uma forma de solução, é necessário atender apenas
uma delas.
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Comunicação de Baixa

Para comunicar a baixa de alguns animais marque os que deseja baixar. Ao marcá-los uma
janela será exibida, confira os dados desse animal, selecione o tipo da baixa, preencha a data da
ocorrência e, preencha o campo de observação. Depois de preencher os dados, clique em
“Cadastrar Baixa”.
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Caso deseje selecionar mais de um animal pelo mesmo motivo utilize o filtro que
fica no topo da pagina. Selecione as opções que deseja para encontrar os animais e clique em
“Buscar”. Ao clicar em “Buscar”, a tabela de “Relação de Animais” apresentará apenas os
animais que correspondem aos filtros utilizados. Para selecionar todos esses animais clique
em “Selecione Todos”, veja na imagem abaixo.
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Ao selecionar todos os animais da “Relação de Animais” uma caixa como a imagem
abaixo será aberta.

Preencha todas as informações e clique em “Cadastrar Baixa”, para cadastrar todos os
animais marcados com o mesmo motivo de baixa.
Após ter escolhido todos os animais que pretende baixar, ele aparecerá na tabela de
animais baixados. Todos os animais dessa tabela serão baixados, mas para realizar isso clique em
“Enviar Comunicação”, para a Girolando receber sua comunicação de baixa. Como mostra a
imagem abaixo.
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Liberar Cruzamentos para Terceiros

Como liberar cruzamento para terceiros
Para liberar cruzamentos para outra pessoa, escolha-a em “Pessoa Autorizada” e
depois escolha o cruzamento, leia Escolha o cruzamento (pág. 24) caso tenha dúvidas. Se o
cruzamento escolhido for uma comunicação natural, basta clicar em “Autorizar”. Mas se o
cruzamento for artificial, um novo quadro será exibido para escolher o que deve ser liberado.
Para liberar CDI clique em CDI – Comunicação de Inovulação (Embrião), selecione a
quantidade de embriões e clique em “Autorizar”.
Caso queira liberar CDN marque CDN – Comunicação de Nascimento (Receptora),
escolha a receptora que deseja e clique em “Autorizar”.
Sempre que uma liberação for realizada um email será enviado para a pessoa que
necessitará autorizar.
Por que liberar um cruzamento
A liberação de cruzamento se faz necessária quando um embrião é vendido a um
terceiro e ele deseja implanta-lo na receptora, realizando a CDI. Ou ainda, quando uma
receptora ou matriz prenha é vendida e o dono deseja fazer a CDN da prenhez.
Quando o adquirente não utiliza Web
Quando o adquirente não utilizar o sistema Web mas, possuir email cadastrado, será
enviado a ele um aviso dizendo que um cruzamento foi liberado para ele e que precisará
entrar em contato com a Girolando para aprovar o cruzamento. Sendo assim, quem liberou
será avisado na tela que o terceiro não possui acesso à Web.
No entanto, se quem recebeu a liberação não possuir acesso ao sistema e não tiver
email cadastrado, o transmitente será informado para que entre em contato com o mesmo e
peça a ele que aprove a comunicação entrando em contato com a Associação para autorizar
aprovação.
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Confirmando liberação do cruzamento

Sempre que uma liberação for realizada, o terceiro que receber a autorização deverá
aprovar ou recusar a autorização antes de usá-la. Para aprovar ou recusar clique
respectivamente em “Aprovar” ou “Recusar”.
Quando uma liberação for recusada uma caixa para preencher o motivo de recusa será
aberta. Após preencher o motivo, clique em “Solicitar Cancelamento”.

ADT Online – Autorização de Transferência

Como fazer uma ADT Online

Para fazer uma ADT Online escolha o Adquirente, pessoa favorecida na transferência,
e clique em “Avançar”.
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Após a escolha do adquirente, marque os animais que serão transferidos e clique em
“Concluir ADT”. Para buscar o animal com mais agilidade utilize o filtro, escolha uma
fazenda, sexo, grau sanguíneo e/ou nascidos entre um período. Caso não esteja encontrando o
animal que deseja, leia Ordenar e filtrar resultados em uma tabela (pág. 18).
Recebendo uma ADT
Ao receber uma ADT o adquirente necessita aprová-la, para isso, entre em ADT
Adquirente e verifique o status da transferência.

Transferências com status “Aguardando Aprovação” precisam ser aprovada, portanto,
clique em Visualizar.
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Em seguida, escolha umas das opções “Aprovar Transferência” ou “Cancelar
Transferência”. Para aprovar, preencha a observação, caso deseje, e clique em “Aprovar”.
Mas, se escolher cancelar, preencha obrigatoriamente o motivo e clique em “Cancelar”.
Pendências baixadas no momento da ADT.
No momento em que uma ADT é realizada e aprovada a pendência de ATT ou ATV
dos animais em questão serão baixadas, entretanto apenas as ATTs ou ATVs que estão no
nome do adquirente.
ADT Consignada – (ADT-C)

O que é ADT Consignada
A Autorização de Transferência Consignada permite que sejam realizadas
transferências a prazo para outras pessoas, indicando uma data de vencimento.
A ADT Consignada é parecida com ADT Online, porém, a ADT Consignada possui
um prazo pré-estabelecido pelo transmitente antes do animal ser oficialmente transferido para
o novo proprietário.
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Como funciona a ADT Consignada
O transmitente, proprietário do animal, deve fazer a ADT-C e o adquirente deve
aprovar a comunicação. Quando o adquirente aprova a comunicação o animal passa para seu
nome. Porém, se algum dado estiver errado, deverá cancelá-la.
Depois de aprovado, um certificado temporário poderá ser impresso, porém, neste
certificado, constará que o animal está em consignação até a data em que o transmitente
colocou. Quando o prazo encerrar, o animal passará oficialmente para o nome do Adquirente.
Caso o transmitente acredite que o acordo não foi cumprido e deseja cancelar, o
proprietário poderá fazer isso, ou seja, distratar o acordo. Ao fazer isso, o transmitente
recupera a posse do animal antes da data do término da ADT-C.
Se o prazo for encerrado e o adquirente não tiver aprovado a ADT-C o animal
permanecerá no nome do transmitente.
Como realizar uma ADT-C
Para fazer um ADT-C clique em “Nova ADT Consignada”, em seguida escolha o
adquirente e clique em “avançar”.

Logo, busque o animal, preencha a data de vencimento da ADT-C e clique em
“Concluir ADT-C”. A ADT-C permite que apenas um animal seja transferido por vez.

Sobre o animal em consignação
Quando um animal se encontra sob consignação do adquirente, ele não poderá ser
transferido para outra pessoa, realizando ADT ou uma nova ADT-C.
Nos eventos o animal em consignação pode entrar normalmente, se o certificado
impresso for valido. Quando o prazo da consignação estiver vencido e essa ADT-C não
estiver distratada o certifica continuará valido.
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ADU – Autorização de Utilização
A Autorização de Utilização serve para eliminar as pendências de ATT e de ATV
geradas em suas comunicações quando os animais de terceiros foram utilizados.
Requisitando uma ADU.
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Uma tabela contendo os animais que possuem pendência de ATT ou de ATV será
exibida. Selecione os animais que deseja solicitar a utilização e, em seguida, clique em
“Solicitar ADU”. Assim o sistema irá solicitar ao proprietário do animal que autorize o uso
dele. Quando o proprietário aceitar, as pendências de ATT ou ATV serão eliminadas.
Aprovando/Cancelando uma ADU
Entre em “Autorizar uso do animal”, uma tabela com todas as solicitações de
Autorização de Utilização realizadas por outros proprietários que desejam sua autorização de
uso dos respectivos animais será exibida.

Para autorizar o uso do animal clique em “Autorizar”, em seguida pode-se preencher
uma observação e, posteriormente, clicar em “Autorizar Utilização”.

Caso queira cancelar essa solicitação, é necessário clicar em “Cancelar Solicitação”,
preencha obrigatoriamente o motivo e, em seguida, clicar em “Enviar Cancelamento”.
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Consulta Pública

Liberando acesso às informações individuais dos animais
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Para tornar a informação de um animal pública marque o animal, escolha um ou mais
itens e clique em “Salvar”. Ao liberar as informações, mais de um animal pode ser marcado,
entretanto, se quiser marcar todos os animais de uma vez, clique em “Selecionar toda a lista”.
Tornar o animal privado
Para tornar as informações do animal privada novamente, selecione o animal, não
marque nenhuma opção e clique em “Salvar”.
Liberando acesso à genealogia do rebanho

Essa tela serve para tornar as informações genealógicas de todo o seu rebanho pública,
ou seja, a genealogia paterna e materna de todos os animais estará disponível a qualquer
pessoa. Depois que tiver liberado a informação de todos os animais não há como desfazer, ou
seja, para tornar o rebanho privado novamente, terá que fazer isso animal por animal. Saiba
como fazer isso lendo Tornar o animal privado (pág. 55).
Para liberar a genealogia do rebanho clique em “Liberar Genealogia”. O sistema irá
liberar a genealogia sem que você perceba e, quando ele terminar, irá enviar um email lhe
avisando.
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Transferência de Animais
Realizar Transferência entre propriedades

A tela de “Realizar Transferência entre propriedades” serve para o criador transferir
seus animais entre suas propriedades, caso ele tenha mais de uma propriedade cadastrada no
sistema.
Ao entrar na tela escolha a fazenda e clique em Buscar. Ao realizar a busca, a tabela
“Lista de Animais” será preenchida com os animais da fazenda selecionada. Para alterar a
propriedade de um animal basta escolher a fazenda para a qual deseja transferir o(s) animal(s)
e selecionar o(s) animal(s), logo depois, clique em “Transferir”. Veja na imagem abaixo:
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Pesquisa de Satisfação

Após a visita do técnico na fazenda uma pesquisa de satisfação é gerada no sistema
para os criadores que fazem utilização do mesmo. Portanto, ao entrar na tela de “Pesquisa de
Satisfação”, uma lista com as visitas técnicas para o criador será exibida.
Para responder a pesquisa clique em “Responder Agora”. Uma tela contendo as
perguntas será aberta, como na imagem abaixo:

Para registrar sua opinião marque a opção mais adequada para cada resposta e clique
no botão “Avançar”, ao final da página, para finalizar a pesquisa.
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Consultas
Produtos do cruzamento

Para visualizar os produtos de um determinado cruzamento, selecione o cruzamento e
em seguida, uma tabela contendo os produtos será exibida. Além dos produtos, a data de
nascimento e a receptora, quando existir, serão exibidos.
Ao clicar no nome do produto será possível visualizar todas as informações do animal.
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Animais Gir e Holandês

Essa tela exibe todos os animais da raça Gir e todos da raça Holandesa cadastrados no
banco de dados da Girolando. O nome, o sexo, o nascimento e o registro são exibidos para
cada animal, conforme seu cadastro na Associação.
Se houver a necessidade de ver outros detalhes do animal, basta clicar no nome dele e
a tela de Detalhes do Animal (pág. 25) será aberta.
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Médico Veterinário
Comunicação
Aprovação
Ao fazer uma comunicação (tipo CDC-FIV, CDC-TE ou CDI) o criador escolhe o
médico veterinário que a assinou mas, o médico veterinário precisa aprovar a comunicação.
Quando o médico veterinário entra em aprovação, uma tabela das comunicações de
todos os criadores que o veterinário teve participação será apresentada.

Para aprovar, desaprovar ou simplesmente visualizar uma comunicação clique na
imagem

(Editar) e uma nova tela será aberta com os detalhes da comunicação.
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Nessa tela certifique que os dados da comunicação estão corretos, preencha a
observação e se os dados estiverem certos, clique em “Aprovar Comunicação” para aprová-la.
Entretanto, se houver alguma divergência, clique em “Desaprovar Comunicação” para
cancelar, neste caso o campo de observação deve ser preenchido obrigatoriamente.
Para visualizar se a comunicação foi aprovada ou desaprovada pelo veterinário,
verifique os Detalhes da Comunicação (pág. 26).
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Técnicos do Serviço de Registro Genealógico da Raça Girolando
Serviços
Baixa de Serviço

Ao entrar na tela de baixa de serviço todos os serviços de RGN que estão no seu nome
(caso você esteja logado no sistema como um técnico do serviço genealógico) serão exibidos
em uma tabela. Escolha o criador que deseja e o código de liberação, e clique em “Exibir”.
Em seguida uma tela será exibida com todos os animais do serviço. Os animais
liberados para inspeção (LI) deverão ser marcados com uma das opções de status: AM, AV,
AD, NC, PI, AC. Os animais que estiverem no serviço sem LI marcado terão seu status
preenchido pelo sistema e não poderá ser alterado.
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Quando marcar um animal como AM (Animal Morto), uma nova janela será aberta,
como da imagem abaixo. Informe a causa da morte, caso deseje, coloque uma observação e
preencha a data da morte. Clique em “OK”.

Se a marcação do animal for animal desclassificado (AD) a seguinte janela irá
aparecer:

Ao aparecer a tela de desclassificado, preencha os detalhes da desclassificação e a data
em que aconteceu, em seguida clique em “OK”.
Animal marcado como vendido (AV), animal que não compareceu (NC) ou como
próxima inspeção (PI) não terão nenhuma tela de detalhes em aberto.
Para animal marcado como controlado (AC) uma janela será aberta e os dados do
animal deverão ser preenchidos.
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Escolha a pelagem, coloque a data da inspeção, o CGN/RGN e a observação. Caso o
animal tenha foto, ela deve ser enviada clicando em “Escolher Imagem”. Uma tela para que
escolha a localização do arquivo no computador será aberta. Encontre o arquivo e selecione-o.
Uma nova janela será aberta para que você ajuste a foto do animal, veja abaixo como fazer
isso, e em seguida clique em “Ok”.
Quando terminar de classificar todos os animais clique em “Confirmar”, somente
assim a Girolando receberá seu serviço.
Lembre-se que um rascunho é salvo automaticamente a cada vez que um animal é
marcado na tela, portanto, se der algum problema o serviço não será perdido, basta voltar no
serviço e os animais estarão marcados como antes.

Ajustar a foto do animal

Fonte: http://www.mashoutao.com.br/
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Ao carregar a foto do animal um quadrado pontilhado mais claro aparecerá, clique no
quadrado com o mouse, segure e arraste esse quadro para próximo do animal. Pare o mouse
em um dos cantos da imagem, você notará que o ponteiro da seta irá mudar. Quando isso
acontecer clique e arraste novamente, isso fará com que a parte mais clara aumente seu
tamanho. Faça isso até conseguir enquadrar todo o animal neste quadro mais claro. Quando
terminar clique em “OK” para recortar a foto e enviá-la para a Girolando.
Tenha o cuidado de tirar a foto do animal deixando-o centralizado na imagem da
máquina, facilitando o recorte da foto.
Brincos
Realizar Baixa

Quando por algum motivo o brinco não poderá mais ser utilizado é necessário realizar
baixa dele. Para realizar a baixa escolha uma opção de tipo de brinco, Fêmea ou Machinho, e
selecione-a. Ao marcar a opção desejada uma lista dos brincos correspondentes será aberta.
Se a opção escolhida for Fêmea, como na imagem abaixo, verifique quais os brincos
que deseja baixar e marque-os.
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Cada vez que um brinco fêmea for marcado uma tela como mostra a imagem abaixo
será exibida. Nessa tela é necessário preencher todos os campos, inclusive a observação, para
que a baixa do brinco possa ser realizada.

Se a opção escolhida for Machinho, como demostra a imagem a seguir, será
necessário verificar qual o grau de sangue que deseja baixar e em seguida, seleciona-lo.

Ao marcar um brinco com o grau de sangue uma janela como a imagem abaixo será
exibida:
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Nessa tela preencha todas as informações, colocando a quantidade de brincos desse
grau de sangue que necessitam ser baixados. Preencha também a observação desses brincos e
clique em “OK” para realizar a baixa.
Ao final quando tiver marcado todos os brincos fêmeas e machinhos que necessitam
ser baixados, clique no botão “Enviar Baixa”, somente assim os brincos irão sair do estoque.
Realizar Transferência
Quando for necessário passar brincos para outro técnico ou uma unidade, entre na tela
de transferência de brinco, selecione se a transferência será para um técnico ou para uma
unidade. Veja na imagem:

Após escolher, indique o técnico ou a unidade que receberá a transferência e clique em
“Avançar”. E em seguida, escolha entre brincos do tipo Fêmea ou Machinho.
Ao escolher Fêmea, coloque a sequencia inicial e a final de brincos que serão
transferindo para o adquirente, como na imagem.
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Quando a opção escolhida for Machinho, apenas marque o brinco de acordo com o
grau de sangue e preencha a quantidade de brincos que necessitam ser transferido para o
adquirente informado.
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Relatório de Brincos Fêmeas

Nessa tela é possível visualizar o estoque de brincos fêmeas mostrando o brinco e o
seu tipo. Além disso, é possível realizar a impressão desse relatório clicando em “Imprimir
(pág. 27)”.
Relatório de Brincos Machinhos

Nessa tela é possível visualizar o estoque de brincos machinhos mostrando o brinco e
o sua quantidade. Além disso, é possível realizar a impressão desse relatório clicando em
“Imprimir (pág. 27)”.
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Consultas
Consulta de Animais

Para consultar os animais de um criador utilize o Filtrar Animais. Escolha o
proprietário do animal e clique em “Buscar”. Para facilitar a busca, os demais campos podem
ser preenchidos, escolha uma fazenda, sexo, marque exibir animais baixados, selecione o grau
sanguíneo e/ou animal e preencha o período em que o animal nasceu.
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Consulta de Associados

Para encontrar um associado no sistema, escolha o Estado da Federação em que se
encontra a fazenda dele, se desejar busque apenas os ativos marcando a opção “Exibir apenas
criadores ativos”. Se marcar a opção “Apenas Associados”, será exibido apenas os associados
cadastrados na Girolando. Após escolher todos os filtros desejados clique em “Filtrar”. Se não
encontrar o associado, utilize o filtro da tabela, Pesquisar nos resultados, para isso leia
Ordenar e filtrar resultados em uma tabela (pág. 18).
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Consulta de Pendências

Para consultar as pendências dos animais de um criador, escolha o criador e clique em
“Buscar” (imagem abaixo).

Logo após, será listado todos os animais deste criador com pendências, mostrando
qual pendência, a origem da pendência e o código da pendência. O controlador pode também,
filtrar os animais por propriedade, por tipo da pendência, ou buscar por aqueles animais que
possuem pendências que impedem o registro (imagem abaixo).
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Consulta de Avaliação Genética

A Consulta de Avaliação Genética é um relatório do controle leiteiro que informa a
capacidade que um touro tem de transmitir uma de suas características para suas filhas. Para
emissão desse relatório, o técnico deve escolher um criador e clicar em Pesquisar para que a
relação de animais do criador escolhido seja apresentada na tela.
Ao exibir essa relação de animais mais algumas informações são exibidas, como: o
valor da Capacidade Prevista de Transmissão (PTA), a confiabilidade do PTA e a data em que
a avaliação foi realizada.
Nessa tela também podem ser exibidas mais informações sobre o animal, basta clicar
no nome do animal para que a tela de Detalhes do Animal (pág. 25) seja exibida.
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Relatórios
Animais aptos a RGN

Nesse relatório é possível visualizar todos os animais de um determinado proprietário
que estão aptos a receberem o registro genealógico de nascimento (RGN). Apesar desses
animais conterem pendências, essas pendências não impedirão os animais de receber registro.

Animais aptos a RGD

Da mesma forma que o relatório anterior, nesse relatório é possível visualizar todos os
animais de um determinado proprietário que estão aptos a receberem o registro genealógico
definitivo (RGD). Apesar de esses animais possuírem pendências, elas não impedirão os
animais de receberem registros.
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Relação de IPR’s

Nessa tela aparecerá todas as IPR’s feitas pelo técnico, com o número do serviço,
criador, data, tipo do serviço, e quantidade de animais por grau de sangue.
É possível realizar uma filtragem das IPR’s por um determinado mês/ano. Para isso
preencha o campo “Mês/Ano” e clique no botão “Buscar”.
Caso deseje imprimir clique no botão “Imprimir (pág. 27)” que se encontra ao final da
tabela de IPR.
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Técnicos do PMGG
Consulta

Nessa tela o técnico visualizará todos os criadores, e suas respectivas fazendas, que
possuem serviço emitido em nome do técnico logado no sistema. Além da fazenda, o técnico
pode ver o código do serviço, a quantidade de animais desse serviço e a data de emissão do
serviço. Caso ele queira ver mais detalhes sobre o serviço, basta clicar em “Exibir”.
A tela de detalhes tem um cabeçalho que exibe o código de liberação do serviço, o
tipo, o técnico responsável, o associado e sua fazenda. Em seguida, uma tabela contendo os
animais é exibida. Essa tabela contém o nome do animal, o registro, o grau sanguíneo, data de
nascimento, o pai, a mãe e o status. Clicando no nome do animal, ou sobre um de seus pais a
tela de Detalhes do Animal (pág. 25) é exibida.
Os status que um animal pode receber:
 Liberado para mensuração (LS);
 Animal mensurado (AS).
A imagem abaixo ilustra a tela de detalhes do serviço:
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Relatórios
Com tantas informações no sistema houve a necessidade de criar uma forma de
visualização desses dados, os relatórios. Estes estão divididos em Geral, Comunicações,
Serviços, Controle Leiteiro, Top 20 e Estatísticas.

Informações extras
Sobre permissões do sistema web
O sistema web trabalha com permissões, ou seja, cada pessoa quando entra no sistema
possui permissão para realizar determinadas ações, impedido assim que informações
importantes apareçam para quem não necessita vê-las.
Quando um associado entra no sistema ele não possui as mesmas permissões que o
veterinário, como aprovar comunicações. No entanto, se um terceiro prestador de serviço,
cadastrado pelo veterinário, entrar no sistema, ele poderá aprovar as comunicações em nome
desse veterinário.
Portanto, quando há necessidade de terceiros utilizarem o sistema em nome do criador,
veterinário ou técnico, o mesmo precisará estar cadastrado como preposto. Entretanto, não
basta apenas cadastrá-lo, é necessário atribuir permissões a essa pessoa.
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