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Data Limite para entrega e pagamento da primeira parcela
do Reporte total do Rebanho - WHR - 31 de Janeiro de 2013
O reporte total do rebanho ( WHR ) foi enviado aos nossos associados em novembro de 2012. Se você
não recebeu o seu relatório, entre em contato conosco imediatamente atravez de nossos meios de
comunicacao. O prazo para entrega e pagamento do WHR sera dia 31 de janeiro de 2013. Nao e nossa
intencao de prorrogar o prazo de entrega, por esta razao pedimos sua atencao. Segundo nossas
regulamentacoes todo relatório recebido depois de primeiro de fevereiro sera acrescida uma taxa de
atraso de US $ 5 por animal, ou em casos de volume de 50% do desconto da taxa do WHR, ou o que for
menor.
Oferecemos duas opções de pagamento para WHR: pagamento integral ou o pagamento de 50%. A
escolha é sua. Se você escolher o pagamento de 50%, a segunda metade da fatura WHR sera devida até
primeiro de agosto de 2013. Como fizemos no ano passado, se você inscrever em uma vaca no seu WHR
em janeiro e optar por removê‐la do programa antes do segundo pagamento voce recebera um
reembolso de 50%.
Passos a serem seguidos para receber o reembolso de 50% para
vacas do WHR que serao selecionadas em 2013.
1. Devolver o certificado da vaca em questao ao escritório da
SCBA antes de 01 de agosto de 2013
2. Inclua o código para a disposição para a vaca em questao.
3. SCBA emitirá um crédito de 50% para esta vaca a sua fatura.
Alguma dúvida, por favor entre em contato com o escritório da
SCBA que estaremos a disposicao para ajudar lo.

REUNIÃO DBO PRÓXIMA
– ATLANTA, GA
O Conselho de Administração SCBA estara
reunido em Atlanta, GA 22 e 23 de fevereiro de
2013. Como sempre, todos os associados estarao
convidados e serao bem‐vindos para participar
desta reunião. Para os detalhes do hotel, veja

abaixo:
Crowne Plaza Atlanta Airport Hotel
1325 Virginia Avenue, Atlanta, GA 30344
Telefone: 404‐704‐1424

Se você não é um diretor do conselho e está com curiosidade em comparecer a esta reunião, por
favor, entre em contato com o escritório da SCBA para que possamos adequar a sala de reunioes e
de comferencias do hotel.
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Melhorias site
O site SCBA adicionou as seguintes (5) melhorias para melhor servir a nossa
sociedade:
ESQUECEU A SENHA DE DESBLOQUEIO

Em um esforço para proteger a sua conta de hackers, o banco de dados
autônomo permite apenas (3) três tentativas antes que a senha será desativada
e você está trancado para fora do banco de dados. Isto pode ser muito
frustrante e, no passado, a única maneira de ter sua conta desbloqueada foi
entrar em contato com o escritório de SCBA. Isto está alterado. Se você se
encontra bloqueado no banco de dados, você pode seguir estes passos simples
para começar registrados no banco de dados.
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Passo 1: Depois de ter sido
desconectado, o banco de dados irá
pedir‐lhe para redefinir a sua conta
manualmente.
Passo 2: O banco de dados vai pedir
para você digitar seu nome de usuário.
Para a maioria das pessoas, o seu
nome de usuário é também o seu
número de membro.
Passo 3: O banco de dados, então,
enviar‐lhe esta mensagem dizendo
que um e‐mail foi enviado e clicar no
link do e‐mail para redefinir sua senha.
Passo 4: Depois de clicar no link do e‐
mail, você será solicitado para
redefinir sua senha.
Esperamos que vocês gostem deste
novo serviço e que funciona para você.
Se você não tem um endereço de e‐
mail em arquivo, por favor,
RELATÓRIO DOADOR BARRAGENS

Em uma reunião do conselho no ano passado, foi
trazida à nossa atenção que os animais que estão
sendo registrados a partir de embriões
congelados, onde a barragem tenha morrido, não
estão mais recebendo EPDs em certificados de

registro. Isto porque o banco de dados só
permite DEPs para imprimir, se a barragem
está matriculado em WHR. Para superar esse
problema, o Relatório Dam doador foi
desenvolvido.
Este relatório é um serviço gratuito e, desde
que a nota criadores sobre o relatório de que
a barragem em seu relatório tem embriões
congelados, que podem ser registradas em
algum momento no futuro, os certificados de
matrícula para a progênie destas barragens
terá sempre DEPs. Pedimos‐lhe enviar este
relatório para o SCBA junto com seu WHR
para que possamos atualizar seus registros.
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SERVIÇOS DE TRADUÇÃO EM SITES

Você muitos notaram que o site oferece agora um
serviço de tradução para o espanhol e Português. Para
usar a tradução, basta usar o menu suspenso e selecione
o idioma que deseja usar. Como o software traduzindo
traduz automaticamente a página literalmente, há
algumas palavras e frases que não são perfeitos. Se você
deseja oferecer seu tempo para ajudar a corrigir as
traduções, por favor, entre em contato com o escritório
autônomo e você pode ser incluído na lista de editor
para tornar o site claro e compreensível para todos.

Serviços pré-pagos

.

Se você está registrando o gado e depois
ver a seguinte tela, este programa pode
ser para você.
Esta tela
significa que
você tem
uma fatura
em aberto
no sistema e
seus
registros e / ou transferências estão
sendo realizadas no tanque até que o
pagamento é recebido. Normalmente, os
criadores registrar um monte de E.T.
animais ou que não participam na WHR
vão encontrar‐se pagar por um registro
de cada vez.

Quando um animal está no tanque de
retenção, que não é possível ver a linha do
animal de informação, também não é
possível utilizar o referido animal para
registar animais futuros até que o
pagamento é recebido.
A solução é chamada de "serviços pré‐
pagos". Este serviço permite que você
pagar frente para os seus registros e
transferências sem o rompimento de pagar
por cada serviço um de cada vez. Muitas de
nossas associações filiadas usar este
serviço e que funciona bem.
Serviços pré‐pagos são não reembolsável,
mas pode ser usado em qualquer
momento. Se você acha que isso pode ser
um serviço que irá trabalhar para você, por
favor, entre em contato com o escritório de
SCBA discutir mais e ter sua conta
configurada.
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No site SCBA, uma página foi adicionada para fornecer
informações sobre os membros que atuam no Conselho de
Administração. Esta página pode ser encontrada em "Fale
Conosco" e "Conselho de
Administração".
Os títulos dos membros da
diretoria, nomes, endereços de
email, datas de vencimento a
longo prazo e que regiões esses
diretores

representa estão todos incluídos nesta página.
Além disso, se você clicar no nome do diretor, ele
irá levá‐lo diretamente para uma página de
biografia para esse membro.

Membro do Conselho Apresentando Novo, Dr. Anneris Paredes-Zaglul
Dr. Paredes‐Zaglul nasceu e foi criado em Santo Domingo, na República Dominicana, onde
terminou Escola de Medicina da Universidade Autônoma de Santo
Domingo, em 1986. Nesse mesmo ano, após se casar com José
Zaglul, Anneris mudou‐se para Madrid, Espanha, onde ela avançou
seus estudos. Depois de viver três anos na Espanha, ela se mudou
para Tampa, Flórida, onde ela completou um treinamento de
residência médica em Anatomia Clínica e Patologia de graduação
da Universidade do Sul da Flórida, e trabalhou em pesquisa de
cólon em Moﬃtt Cancer Center e Instituto de Pesquisa até 1997.
Anneris e José têm três filhos, ela tem sido muito envolvidos na
educação de seus filhos participando como membro do conselho
do PTA de Tampa Palms Fundamental dirigir vários programas, e ex
‐presidente do Maria Auxiliadora Clube pais da escola. Ela tem estado ativamente envolvido na
fazenda de gado familiar na parte oriental da República Dominicana, Hacienda El Morro.
Trabalhando com sua mãe e seu irmão Félix, eles levantaram pão puro e compostas gado
Senepol.
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Anuncie SCBA

Anuncie SCBA em nosso site
Apenas R $ 250 por ano!
Esta é uma ótima maneira de promover o seu gado

Senepol. www.senepolcattle.com

Próximos Eventos
01/31 — WHR é devido
02/10 — A publicidade é devido para a edição de Membership
Senepol World Magazine
02/22 a 02/23 —Reunião do Conselho de Administração, Atlanta,
GA
07/18 a 07/20 — 2013 Convention & Reunião Anual, Bogotá,
Colômbia
08/01 — Segundo semestre de WHR é devido

2013 Mudança de Data Convenção Composição Edição Senepol Mundial
Por favor, note que a data para a Convenção de
2013 em Bogotá, Colômbia mudou para 18-20
julho de 2013. Por favor, marcar seus
calendários.

Datas de vencimento para publicidade e
adesão são 10 de fevereiro, se você desejar ser
incluído na próxima edição do Mundial de
Senepol, edição Associação avise nos por
favor.
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