ABHB

55 anos a serviço
da pecuária brasileira!
55 anos
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POR QUE SER UM SÓCIO?
A Associação Brasileira de Hereford e Braford foi fundada graças à visão e o
esforço de criadores para desenvolver um ambiente favorável a evolução do
produtor através da orientação e apoio mutuo. Hoje, podemos dizer com muito
orgulho que esta terra é de Hereford e Braford.
Inovação aliada a tradição sempre foram as marcas da ABHB nesses 55 anos
de existência. A introdução do Braford na associação na década de 90 é uma
prova de que, através dos trabalhos de melhoramento da ABHB, a raça ganhou
do reconhecimento do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
(MAPA). Também reforçou a importância do Registro Genealógico para
identicar os animais superiores.
Desde então, vários programas foram sendo implantados para o
acompanhamento e a promoção de uma raça que alia rústicidade,
adaptabilidade . Esse trabalho é realizado desde o melhormento genético do
animal, com o Pampaplus, até a sua exportação com o Brazilian Hereford and
Braford; passando pelo manejo do animal no campo com a PAC e pela
qualidade da carne com o Programa Carne Pampa.
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Ao se associar a ABHB, você passa a obter informações e orientações sobre as raças Hereford e
Braford, pode participar de palestras e dias de campo, do Ranking Nacional das raças, e de vários
programas e projetos promovidos pela entidade.
Avaliação Genética

Hereford & Braford

O Programa de Avaliação Genética PampaPlus, foi criado em parceria com a Embrapa
Pecuária Sul, e possibilita a formação de um banco de dados através de um software de
análises genéticas, onde o produtor compara seus animais com a média geral da raça e
sob os mais variados índices desejados, fornecendo, então, os instrumentos necessários ao
melhoramento genético de seu rebanho.

A Prova de Avaliação a Campo é realizada uma vez ao ano, para vericar o
rendimento dos animais no campo. Entre os itens avaliados estão: Teste de Consumo
Alimentar Residual e Perl de DNA genotipado.

A Associação juntamente a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos
(APEX-Brasil) lançaram o Brazilian Hereford and Braford, programa de exportação
de genética das raças HB, que tem como objetivo criar condições para que os criadores
estejam aptos a exportar sêmen, embriões, reprodutores, matrizes e insumos
agropecuários, para países com os quais o Brasil mantém intercâmbio comercial.
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O Programa Carne Pampa® é o programa ocial 1958
de qualidade
de carne da
ABHB, baseado na seleção zootécnica de bovinos das raças Hereford e
Braford. Dentro do programa existe o selo Carne Certicada Hereford®, que
é a garantia de que o produto foi acompanhado e classicado pela entidade
desde a obtenção da matéria prima (animal vivo) até a expedição do
produto nal (carne embalada, processada ou cortes primários).

AS RAÇAS

HEREFORD
Com sua aptidão para a produção de carne, devido à
conformação e capacidade de engorda, a raça Hereford, tal
como a conhecemos, teve sua origem no gado do condado de
Herefordshire, Inglaterra, no século 18 – tendo ganhado o mundo
a partir do início do século 19, através das exportações – e estando
atualmente presente em praticamente todos os continentes do
globo terrestre, dando provas de sua grande adaptabilidade.
Os animais da raça Hereford são bem constituídos, harmoniosos
e equilibrados; vigorosos e de tamanho médio. São caracterizados
pelo temperamento dócil, porém alerta. Com ótima fertilidade e
precoces no seu desenvolvimento. Os animais desta raça se
adaptam aos mais diversos ambientes, apresentam bom ganho
de peso a pasto, e também são preponderantes em cruzamentos
com outras raças, especialmente zebuínas. Por causa dessas
qualidades é uma das raças mais utilizadas em cruzamentos.
Além de todas as qualidades inerentes ao Hereford, a ABHB
durante todas sua existência trabalha para que a superioridade
da raça se torne ainda maior.
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QUEM CRIA, SABE.

BRAFORD
O Braford reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA) desde 2003, tendo o registro sido
iniciado dez anos antes. Este fato histórico tem seu início na
década de 1980, quando a Associação Brasileira de Hereford e
Braford (ABHB) iniciou o processo de orientação e ocialização
de criação do “Pampiano Braford” (que logo viria a chamar-se
somente Braford) com apoio da Embrapa Pecuária Sul.
Seu corpo técnico, na época, iniciou visitas aos criadores que
estavam mais adiantados, e que trabalhavam já desde a década
de 1960 na seleção desses animais, para ver os esquemas que
estavam sendo montados, e iniciar o desao de unicá-los para
formação da raça no país. Resultado da dedicação de criadores,
pesquisadores, diretores e técnicos da Associação, a Braford
moderna congrega a fertilidade, habilidade materna,
precocidade, temperamento dócil, volume e qualidade da carne
do Hereford, com a capacidade de adaptação aos trópicos,
resistência aos ectoparasitas, rusticidade e rendimento de carcaça
dos zebuínos, além do benefício indiscutível da heterose, que
qualica ainda mais sua carne.
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DIVULGAÇÃO
DAS RAÇAS

MÍDIAS
No nosso site há um espaço para o criador, onde é
divulgado um cadastro com o nome da sua
propriedade, cidade e telefone, então as as empresas e
compradores podem saber quem são os produtores de
HB registrados em cada estado.
São disponibilizados no site vários formatos de banner
para divulgação do estabelecimento. Também
utilizamos as páginas do Facebook, Twitter e o canal
do Youtube para divulgar vídeos institucionais,
matérias de eventos relacionados as raças, fotos de
julgamentos, remates, eventos e as informações
importantes sobre a pecuária brasileira e mundial.

www.abhb.com.br

ASSOCIADOS
A ABHB conta, atualmente, com mais de 270
sócios em todo o Brasil. Devido a grande
adaptabilidade das raças HB aos diferentes
climas, o número de sócios vem se expandindo
pelas mais variadas regiões do país.
Hoje estão distribuídos em 9 estados: Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio
de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
Goiás e Tocantins.

MAIS DE

270

SÓCIOS

DESCONTOS PARA SÓCIOS

Sempre pensando no melhor para os nossos associados, a
ABHB disponibiliza desconto de até 2/3 do valor de tabela na
realização do Registro Genealógico. Além das vantagens na
realização de exames para a identicação de Perl Genético
e Vericação de DNA através dos laboratórios parceiros da
entidade, DNA Consult e Detecta.
Para mais informações sobre os laboratórios parceiros acesse o
link: http://www.abhb.com.br/parcerias-abhb/

COMO SE TORNAR UM MEMBRO DA ABHB?
Para o cadastro como novo sócio, é preciso preencher um documento onde todos os dados do produtor
e do estabelecimento devem ser colocados. Ele pode ser baixado em PDF por esse link:
http://abhb.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Proposta-de-S%C3%B3cio.pdf
VALORES PARA SE ASSOCIAR:

Jóia
Dois salários mínimos
Pago em 4x

Anuidade
Dois salários mínimos
Pago semestralmente (Janeiro/Julho)
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Av. General Osório, 1094
Caixa Postal 483
CEP: 96.400-100
Bagé/RS
Fone/Fax: + 55 (53) 3312-8726 / + 55 (53) 3242-1332
e-mail: secretaria.hereford@braford.com.br

www.abhb.com.br
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