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Pelotas, 11 de junho de 2019.

CIRCULAR 04/2019
Prezados criadores, visando aumentar a confiabilidade das genealogias
informadas ao serviço de registro genealógico desta associação, será implementada uma
nova validação nos comunicados de nascimentos da raça Aberdeen Angus. Tendo em
vista que atualmente, a maioria dos touros pretos utilizados para padrear rebanho
registrado, possuem informação sobre ser portador ou livre de genes vermelhos, é
possível trabalharmos com mais assertividade quanto a produtos informados como
vermelhos, filhos de touros pretos, nacionais ou estrangeiros.
Isto se explica geneticamente, pelo fato de touros pretos homozigotos, ou seja,
livres de genes vermelhos, não poderem ter descendentes vermelhos, mesmo a
progenitora sendo vermelha.
Sendo assim, a validação funcionará da seguinte forma:
a)

Touros pretos com homozigose comprovada, só terão filhos vermelhos registrados,
se houver comprovação de paternidade por DNA, para o qual, a coleta de material
para o referido exame, deverá ser feita por um Inspetor Técnico.

b)

Touros que forem comprovados como pretos heterozigotos, assim como os que não
possuem esta informação, terão seus filhos pretos e vermelhos registrados
normalmente.

Para facilitação dos Senhores criadores, estará divulgada e atualizada no site
da ANC www.herdbook.org.br, uma lista contendo todos os touros nacionais e
estrangeiros que já possuem a informação de homozigose ou heterosigose.
Estaremos à disposição para esclarecer dúvidas, bem como receber sugestões
de melhorias para o nosso trabalho através dos telefones (53) 3222-4576 ou (53) 991104206 (VIVO)

.

Mantenha seus dados de e-mail, telefone e endereço atualizados junto à ANC, a fim de
receber toda e qualquer informação ou atualização que enviamos. Informamos também, que
disponibilizamos de um serviço de ouvidoria através do e-mail ouvidoria@herdbook.org.br , o qual
registra suas sugestões para que possamos aprimorar nossos serviços.

Atenciosamente.

Silvia Freitas de Freitas
Superintendente de Registro Genealógico

