Bagé, 03 de janeiro de 2017.
Prezado produtor,
De acordo com determinações da Confederação Nacional de Agricultura – CNA, gestora,
por delegação do MAPA, dos protocolos de adesão voluntária de rastreabilidade bovina que
visam embasar a certificação oficial brasileira de bovinos e bubalinos, os produtores que
desejarem receber bonificações por animais das raças Hereford, Braford e suas cruzas, nos
frigoríficos conveniados ao Programa Carne Pampa, deverão aderir ao Protocolo Carne
Certificada Hereford.
A adesão é realizada através do cadastramento, único e gratuito, e habilita aos
produtores receberem as bonificações pagas pelos frigoríficos para os animais que se
enquadrarem nas classificações do Programa.
O cadastro pode ser feito de duas maneiras:
1 - Acessando o site www.carnehereford.com.br e clicando no banner do cadastramento
nos protocolos, que direcionará ao site do Canal do Produtor, ou
2 – Através do preenchimento, assinatura e envio a ABHB do Termo de Adesão, que
pode ser acessado no site www.carnehereford.com.br ou solicitado ao frigorifico parceiro, a ser
preenchido e assinado junto ao embarque dos animais (nesse caso o Termo é enviado a ABHB
pelo frigorifico).
Para o cadastramento no protocolo, é importante ressaltar que, o e-mail informado deve
ser o mesmo do cadastrado em sua inspetoria veterinária local, pois ocorre um cruzamento de
dados, e caso este e-mail não seja o mesmo, o cadastramento não será finalizado, ficando o
produtor inabilitado a receber as bonificações.
Este e-mail pode ser verificado por telefone junto a IVZ, então solicitamos que antes
da realização do cadastro, os produtores confirmem com sua inspetoria o email, para
posteriormente finalizar o procedimento.
Para facilitar o cadastramento a Associação Brasileira de Hereford e Braford está
disponível para maiores informações pelo telefone (53)32421332.
Atenciosamente,

Fabiana Rosa de Freitas
Gerente do Programa Carne Pampa
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