
                                                                                                             

É tempo de importantes comunicações! Você Criador deve manter atualizado o histórico do seu plantel  
junto ao nosso Stud Book, como forma de preservar o seu patrimônio. Neste momento, atente então às  
nossas  recomendações  para  você  efetuar  as  comunicações  de  coberturas  e  as  comunicações  de  
nascimentos ocorridos em seu Haras:

RELATÓRIO DE SERVIÇO DE REPRODUTOR - 2º SEMESTRE DE 2014
(de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2014)

Envie até 15 de Fevereiro/2015. Fica sujeito à multa por mais 60 dias.

1. O  responsável  pelo  preenchimento  (assinatura)  deste  Relatório  é  o  proprietário  ou  arrendatário  do 
Reprodutor à data da ocorrência da(s) cobertura(s). Não Sócios devem ter a firma reconhecida.

2. Neste  relatório  em  “Éguas  Próprias”  (Frente)  só  podem  constar  éguas  que  sejam  de  propriedade  do  
proprietário do garanhão. Em “Éguas de Terceiros” (verso), aquelas que forem de propriedade de outros 
proprietários.

3. Indique a (s) data (s) da (s) cobertura (s). Se alguma égua for servida mais de uma vez, indique todas as  
datas, não excedendo período de 10 dias.

4. Indique se a cobertura ocorreu por Inseminação Artificial  (I.A.)  ou em Transferência  de Embrião  (T.E.), 
neste último caso, anexe o formulário de autorização do Serviço, assinado pelo Médico Veterinário.

5. Em caso de reprodutor de outra Raça (Quarto de Milha ou Puro Sangue Inglês), anexe cópia autenticada,  
frente e verso, do “Certificado de Registro” do animal.

6. Em caso de venda de égua prenhe, forneça ao proprietário da égua o “Certificado de Cobertura”.

7. Todo  Reprodutor  (Appaloosa  ou  Quarto  de  Milha)  deve  ter  teste  Genotipagem  –  DNA  em  Arquivo 
Permanente.

8. Animais em “Registro Provisório” (menor que 3,0 anos), utilizados na reprodução, podem ter a 2ª Inspeção  
Zootécnica antecipada para fins de salvaguardar o Registro de seus descendentes, desde que se enquadre 
nos demais dispositivos regulamentares.

9. Em caso de uso de animais da Raça Quarto de Milha (machos ou fêmeas em início de Serviços no Stud 
Book  da  ABCCAppaloosa),  fornecer  cópia  frente  e  verso,  atualizada  e  autenticada,  do  Certificado  de 
Registro do animal.

10.Fique  com  a  2a.via  para  seu  controle,  ou  poste-a  junto  a  1a.  via,  para  ser  protocolada  e  lhe  devolvida 
posteriormente.

11.Mantenha  a  “Caderneta  Oficial  de  Monta”  atualizada  para  que  receba  o  visto  do  Inspetor  Zootécnico  da  
ABCCAppaloosa.  Ela  é  o  documento  oficialmente  aceito  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  junto  ao  nosso 
Conselho Deliberativo Técnico.
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PRÉ-REGISTRO PROVISÓRIO

Envie até 6 meses a contar da data do nascimento do animal. Fica sujeito à multa por mais 60 dias.

1. Este formulário emitido pelo Stud Book, é resultado da cobertura devidamente comunicada em “Relatório  
de Serviço de Reprodutor”.

2. Ele  deve  ser  encaminhado  à  ABCCAppaloosa  sob  responsabilidade  do  proprietário  da  égua  ou  seu 
arrendatário na data da parição, no prazo máximo de 180 dias a contar da data do nascimento do produto,  
já  então  inspecionado  pelo  Inspetor  Zootécnico,  devidamente  assinado,  ficando  sujeito  a  multa 
regulamentar por mais 60 dias. Ao preencher o formulário, considerar:

• Nome do animal até 25 dígitos (contando letras e espaços)
• Registro de Afixo  do Criador no Stud Book (ele compõe o nome do animal)
• Sexo
• Data de nascimento (Período de Gestação Regular  é de 310 a 365 dias  contados a partir  da data do  

nascimento).  Em  caso  de  nascimento  de  produto  com  “Período  de  Gestação  Irregular”  a  Inspeção 
Zootécnica deve ocorrer em 10 dias da data do seu nascimento.

3. O produto deverá ser inspecionado ao pé da mãe. Para efeito de Registro é considerado produto “ao pé” 
aquele  com  idade  até  oito  meses  de  nascimento.  Após  este  período,  o  produto  será  considerado  
desmamado e como tal, deverá ser submetido a teste de  DNA para confirmação de parentesco. Em caso  
de óbito da égua-mãe, esta ocorrência deve ser comunicada ao Stud Book em 60 dias.

4. Lembre-se que os progenitores devem estar assentados em Registro Definitivo e que ao Pai cabe possuir  
“Genotipagem - DNA em Arquivo Permanente”.

5. Em caso de compra de cobertura ou compra de égua prenhe, o proprietário do produto cujo registro é  
solicitado, deverá anexar ao formulário o “Certificado de Cobertura”.

6. O formulário deve vir acompanhado de 04 (quatro) fotografias coloridas do tamanho 9 x 6 cm, 02 (duas)  
mostrando o lado direito e 02 (duas) mostrando o lado esquerdo, com a cabeça voltada para a objetiva. As  
fotografias  deverão  estar  devidamente  identificadas  e  rubricadas  pelo  Inspetor  Zootécnico  da 
ABCCAppaloosa.

7. Anexar cópia autenticada, frente e verso, do “Certificado de Registro”, se mãe de outra Raça, (Quarto de  
Milha  ou  Puro  Sangue  Inglês),  cuidando  para  que  esteja  em  nome  do  comunicante  do  Pré-Registro  
Provisório do produto à época de seu nascimento (caso a recomendação tenha sido cuidada quando da 
comunicação da padreação, dispensar).

8. O responsável para assinar o formulário é o proprietário da égua, ou seu procurador, à época da parição, ou 
seja o Criador do produto.  No caso de venda do animal,  ele  deve fornecer ao comprador  o formulário  
assinado, acompanhado da “Guia de Transferência de Propriedade”.

9. Mantenha a “Caderneta Oficial  de Monta” atualizada para que receba o visto do Inspetor Zootécnico da  
ABCCAppaloosa. Ela é o documento oficialmente aceito para dirimir quaisquer dúvidas.

10. O solicitante do Serviço de Inspeção do animal é o responsável pela taxa de Inspeção, mais todas as 
despesas com a viagem do Inspetor Zootécnico da ABCCAppaloosa, mediante livre negociação entre as  
partes.
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