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Nota de Esclarecimento
Prezados Clientes,
Vimos por meio desta, comunicar a ocorrência de falha funcional em anotações de
cruzamentos para registro em sistema. Destacamos que o Criadouro Realengo
sempre preza pela transparência e satisfação de nossos clientes, por estes
princípios abaixo esclarecemos a falha funcional involuntária:
O Bicudo macho nominado RESPLÊNDIDO WPS anilha: 1787 WPS-GO
3.0, nascido em 18/02/2013, foi registrado no sistema como filho do Pai: SONATA
WPS (anilha 0887 WPS-GO 3.0) e da Mãe: ESPLÊNDIDA WPS (anilha 0870 WPSGO 3.0). Porém, conforme exame por nós realizado junto ao laboratório, constatouse que a genealogia correta é: PAI: EXPLOSIVO WPS (anilha: 0727 WPS-GO 3.0)
e MÃE: ESPLÊNDIDA WPS (anilha 0870 WPS-GO 3.0).
O Bicudo Fêmea nominado ELEGÂNCIA S-S I WPS anilha: 1059 WPS-GO
3.0, nascida em 21/11/2010, foi registrado no sistema como filha do Pai SONETO
WPS (anilha 0401 WPS-GO 3.0) e da Mãe IGREJA WPS (anilha 0349 WPS-GO
3.0). Porém, conforme exame por realizado por nosso cliente junto ao laboratório,
constatou-se que a genealogia correta é: PAI: SOBRASIL WPS (anilha 0399 WPSGO 3.0) e MÃE: IGREJA WPS (anilha 0349 WPS-GO 3.0).
O Bicudo macho nominado MILIONÁRIO WPS, anilha 1788 WPS-GO 3.0,
nascido em 18/02/2013. Nós realizamos o exame de paternidade em laboratório, a
genealogia correta é o Pai: EXPLOSIVO WPS (anilha 0727 WPS-GO 3.0) e Mãe:
ESPLÊNDIDA WPS (anilha 0870 WPS-GO 3.0). Este, o proprietário que estava com
ele, decidiu por devolvê-lo. Será incluso em nosso plantel.
Informamos que até o momento, o Resplêndido WPS tem 11 filhos e todos estão
em nosso plantel; zelando pela máxima clareza nos fatos, assim ajustaremos os
dados em seus descendentes.
Quanto a Fêmea Elegância WPS após constatação da falha funcional, deixamos o
nosso cliente a vontade para decidir sobre a manutenção da venda, tendo o mesmo
decidido em continuar com a fêmea.
Em tempo pedimos desculpas por eventuais transtornos ocorridos e agradecemos
a compreensão de todos e informamos que estaremos implementando novas
ferramentas e procedimentos de duplo controle para evitar falhas funcionais.
Atenciosamente.
Goiânia, 12 de maio de 2017.
Waldir Pereira da Silva
Criadouro Realengo
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