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COMUNICADO DA SECRETARIA
A Secretaria do Clube Brasileiro do Pastor Alemão lamenta a demora na
emissão dos pedigrees e espera a compreensão dos associados, pois o
problema está sendo ocasionado pela transição do sistema antigo para o novo
sistema.

Como é do conhecimento de todos, optamos pela mudança de sistema em
razão dos problemas causados e que continuam causando pelo sistema antigo
que é uma “colcha de retalhos”, e não consegue exportar os dados
corretamente para ser utilizado pelo sistema novo.

A Secretaria está fazendo a correção dos dados errados manualmente,
registro por registro, o que demanda muito tempo. As ninhadas estão sendo
devidamente registradas, mas por causa dos erros advindos do sistema antigo
não consegue fazer a impressão dos pedigrees.

Comunicamos que só serão aceitos o envio do Registro de Ninhada e os
comprovantes de pagamento para o e-mail secretaria.cbpa@gmail.com ou
pelo correio, e que os enviados pelo Whatsapp serão sumariamente excluídos
e considerados não enviados porque tem ocasionado “travamento” do celular
do CBPA.

Comunicamos também que, a partir desta data, não serão mais aceitos
imagens de RX para laudo por e.mail, visto que o envio pelo correio
eletrônico está trazendo muitos problemas de abertura dos arquivos. Só serão
aceitas as imagens gravadas em “CD” não regravável, para evitar
colocações de alguns proprietários que alegam que a imagem foi “adulterada”
pelo CBPA, se forem imagens de aparelhos de RX Digital, ou em filme se o
aparelho não for digital.
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A imagem dos cotovelos deve ser impressa em filmes separados.
Lembramos mais uma vez que também não serão enviados para leitura se não
estiverem acompanhados dos Termos de Responsabilidade devidamente
assinados, e se não estiverem gravados na imagem os dados obrigatórios: nº
do pedigree, nº do microchip ou da tatuagem, data de nascimento, data do
exame, lado direito e esquerdo. Esses dados devem estar presentes em todas
as imagens (coxofemoral e cotovelos).
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