São Paulo, 03 de março de 2017.

Prezado associado
A missão da ACNB – Associação dos Criadores de Nelore do Brasil é fomentar a raça Nelore e
promover a união dos seus criadores. Para tanto, é fundamental conhecermos as expectativas de
nossos associados.
Neste início de 2017, ouvimos opiniões divergentes em relação à regra do Regulamento do
Ranking 2016/2017, que estabelece que animais frutos de fertilização natural ou artificial ocorrida após
o dia 1º de novembro de 2015, somente poderão participar de exposições oficiais da ACNB se, na data
da cobertura (no caso de monta natural), na data da inseminação (no caso de inseminação artificial) ou
na data da implantação na receptora (no caso de FIV ou TE), o acasalamento que o gerou tiver o índice
de seleção consolidado, em pelo menos um dos Programas de Melhoramento Genético credenciados
pela ACNB, entre os 40% melhores (TOP 40%).
Em função disso, decidimos realizar uma enquete para mensurarmos qual a opinião da maioria
dos expositores e criadores participantes do Ranking. Queremos saber:
1 – Você concorda com a regra vigente – somente podem participar de exposições os animais
PO cujo acasalamento que o gerou tem índice entre os 40% melhores (TOP 40%).
ou
2 – Você não concorda com a regra vigente – todo animal PO pode participar de exposições
independente do índice do acasalamento que o gerou.
As manifestações de opinião devem ser encaminhadas para a ACNB através de carta assinada,
com nome completo e CPF. Representantes de pessoas jurídicas deverão anexar documento que
comprove a habilitação para a respectiva representação. As cartas devem ser encaminhadas pelos
Correios para Rua Riachuelo, 231 – 1º andar – CEP 01.007-906 – Centro – São Paulo/SP, ou
escaneadas e encaminhadas para o e-mail rankingnacional@nelore.org.br.
Serão consideradas as manifestações de associados, recebidas na sede da ACNB, até o dia 14
de abril de 2017.
Temos convicção de que a força da associação é proporcional à participação e ao envolvimento
de seus associados. Desde já agradecemos pela participação.

Atenciosamente,

Renato Barcellos
Presidente da ACNB
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