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CIRCULAR 01/2021
Amparo, 20 de Janeiro de 2021.

ANUIDADE SÓCIOS CONTRIBUINTES 2021
A tabela das anuidades do ano 2020 não sofreu correção para o pagamento a vista agora em 2021,
conforme as decisões tomadas em 2020 pela Diretoria. Em 2021 as correções serão dadas para o
pagamento parcelado.
Devido a alterações de banco, não conseguiremos emitir boletos no momento, e estaremos
enviando um e-mail a cada associado, com a cobrança referente à Anuidade 2021, para depósito direto na
conta corrente da ABCCB, com vencimento até 31/01/2021, de acordo com a categoria que o criador foi
cadastrado, o plantel atual, e somando emolumentos que foram gerados no segundo semestre 2020 ou
início deste. A contribuição extra só será enviada àqueles que não contribuíram no ano passado.

O depósito será válido para pagamento:
- À vista - Anuidade Integral , ou em
- 4 parcelas com 5% de acréscimo na Anuidade Integral, ou em
- 12 parcelas com 10% de acréscimo na Anuidade Integral.
Aos contribuintes que desejarem parcelar a anuidade em 4 ou 12 vezes, favor entrarem em
contato com a administração, por e-mail, solicitando até dia 28/01 o parcelamento.
CÓDIGO
CRIADOR/PROPRIETÁRIO

DESC. NOS
EMOLUM

1

Não Contribuinte por Plantel

Nenhum

2

Contribuinte por Plantel

66,66%

1 Animal

3

Contribuinte por Plantel

66,66%

2 a 5 Animais

4

Contribuinte por Plantel

66,66%

6 a 15 Animais

5

Contribuinte por Plantel

66,66%

Acima de 15
Animais

CAT

PLANTEL

-

ANUIDADE
À VISTA
188,00
375,00
740,00
1217,00
1840,00

4 parc
+5%

12 parc
+10%

197,50
207,00
4 x 49,50 12 x 17,50
394,00
412,50
4x 98,50 12 x 34,50
777,00
814,00
4x 194,00 12 x 68,00
1278,00
1339,00
4x 319,50 12 x 112,00
1932,00
2024,00
4x 483,00 12 x 169,00

Aos criadores que se encontram com duplicatas vencidas de 2020, solicitamos o pagamento até dia
31/01, os quais serão recobrados com os valores atualizados juntamente com a Anuidade 2021. Os
criadores que não pagaram as cobranças enviadas por carta registrada receberão uma carta informando de
sua exclusão do quadro social, conforme nossos Estatutos Sociais e, a dívida ficará em aberto e, sendo
corrigida.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Este ano teremos Eleições para Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Departamento Técnico e
Conselho Deliberativo Técnico, e será antecipada para fevereiro, assim que tivermos a data faremos a
convocação por e-mail, a mesma provavelmente será realizada virtualmente como no ano passado, devido
a pandemia do Covid-19 e as restrições sanitárias de cada município. Aos interessados em serem
candidatos ou que quiserem permanecer na Diretoria, e formarem uma chapa, favor enviarem a intenção
até 48 horas antes da data da Assembleia.

NOVA TABELA DE EMOLUMENTOS
ATENÇÃO!! A nova Tabela de Emolumentos que foi aprovada em setembro de 2020 pelo MAPA, já está em
vigor, acessar a tabela pelo nosso site, e vejam também as vantagens de serem sócios CONTRIBUINTES
POR PLANTEL
SERVIÇOS DE REGISTRO GENEALÓGICO
No dia 10 de Novembro de 2020 foi aprovado o Novo Regulamento do SRG pelo MAPA, estamos
enviando em anexo também a esta circular uma cópia , com as principais alterações assinaladas em
vermelho, e o Regulamento aprovado já está na integra em nosso site.
Lembramos abaixo os principais prazos para comunicarem as ocorrências de rotina:
- COMUNICAÇÃO DE COBRIÇÕES ou DE TRANSFERÊNCIAS DE EMBRIÃO – Feita pelo dono do Garanhão ou
do Sêmen congelado/fresco em éguas de seu próprio plantel ou éguas de fora.
Até 28/02 – Para as cobrições feitas no segundo semestre de 2020.
Até 31/07 – Para as cobrições feitas no primeiro semestre de 2021.
O mais fácil para controlar é, confirmou a prenhez com 60 dias, comuniquem!
- COMUNICAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA (VENDA, DOAÇÃO, ARRENDAMENTO OU CESSÃO DO ANIMAL) 90 dias da data da ocorrência, e enviar sempre o registro original junto.
Ainda continuamos a ter muitos atrasos em várias comunicações de ocorrências, não realizadas no
prazo regulamentar, por parte de vários criadores, principalmente quando há cobrições das éguas, ou
venda de animais. Por isso, lembramos aos criadores que este serviço deve ser feito por vocês ou por
técnico que dá assistência ao haras, e a cada 6 meses verificar o que falta comunicar. Todo impresso de
comunicação de ocorrências está disponível no site. E, se não chegam no prazo, as multas são aplicadas, e
alguns animais podem correr o risco de não serem registrados.
QUAISQUER OCORRÊNCIAS QUE FOREM GERADAS NOS HARAS OU EM CENTROS DE REPRODUÇÃO
TÊM QUE SER COMUNICADAS À ABCCBRETÃO, SEGUINDO AS REGRAS DO REGULAMENTO DO SRG QUE SE
ENCONTRA DISPONIVEL EM NOSSO SITE, aprovado em 10 de novembro de 2020.
EVENTOS DA RAÇA À CONFIRMAR
XVIII EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO BRETÃO
Data: 17 A 21/08/2021
Local: PARQUE DE EXPOSIÇÕES – BAURU – SP
Maiores informações depois em nosso site www.cavalo-bretao.com.br
Assim que confirmados, os maiores detalhes do evento estarão em próxima circular e no site.
Aguardamos também a confirmação da intenção de participarem com seus animais deste grande evento
em agosto até dia 10/04/2021 para podermos organizar fretes compartilhados, funcionários para aqueles
que não puderem dispor de tratadores, ou apresentadores para os dias do evento, e estaremos fazendo a
logística por região. Comecem a treinar seus animais!!
Os criadores que desejarem participar em eventos em seu Estado, e tenham sugestão de eventos
interessantes em cidades próximas, a ABCCBretão poderá ajudar a organizar e apoiar institucionalmente
com material de divulgação, ou se a organização do evento ajudar, com um stand da ABCCBretão.
CLASSIFICADOS DE ANIMAIS À VENDA NO SITE – MUDANÇAS
A partir de 01/02/2021 os classificados no site serão cobrados por animal, continua sendo permitido
somente para animais REGISTRADOS, e em nome de proprietários cadastrados na Associação. Para Sócios
Contribuintes por Plantel o valor será de RS 60,00 - R$ 20,00/mes , válido por 3 meses e R$ 180,00 para
não contribuintes por plantel - R$ 60,00/mês.
Agradecemos desde já,

Atenciosamente

Administração ABCCB – Janeiro/2021

