Associação Brasileira de Criadores de Canchim
Associação Nacional de Criadores “Herd-Book Collares”

Pelotas, 21 de agosto de 2020.

CIRCULAR 05/2020

Prezados criadores, vimos por meio desta, informar a respeito do novo modelo de
cobrança referente a anuidade, definido em assembléia pela Diretoria da ABCCAN e, também, a
nova tabela de emolumentos para a raça Canchim.
A mensalidade, que antes era cobrada pela ABCCAN, de acordo com o número de
vacas ativas, a partir do mês de outubro, passará a ser cobrada em forma de trimestralidade pela
ANC e, para definir o valor cobrado, serão contabilizadas as vacas existentes no rebanho do
criador, no ano anterior, ficando ajustadas as seguintes faixas:
Qtd. de vacas vivas no
rebanho

Mensalidade
anual
ABCCAN

Trimestralidade
ABCCAN+ANC

Retenção
trimestral
ANC

Repasse
ABCCAN

Até 20 vacas

R$ 162,00

R$ 486,00

R$ 173,30

R$ 312,70

De 21 a 50 vacas

R$ 321,60

R$ 964,80

R$ 173,30

R$ 791,50

De 51 a 150 vacas

R$ 440,40

R$ 1321,20

R$ 173,30

R$ 1147,90

Mais de 150 vacas

R$ 561,60

R$ 1684,80

R$ 173,30

R$ 1511,50

Para os novos criadores Associados, que tenham seus primeiros animais registrados
no segundo semestre de 2020, será concedida a isenção de 50% de desconto no valor das
trimestralidades, por um período de 12 meses, ou seja, nas 4 primeiras trimestralidades.
O novo modelo de cobrança entrará em vigor a partir do mês de outubro do ano
corrente, quando se dará a próxima cobrança de trimestralidade e terá vigência de 1 (um) ano. Do
valor da trimestralidade, será retido pela ANC o valor de R$173,30 e o restante será repassado
para a ABCCAN para a manutenção das atividades da entidade como Associação Promocional
da raça Canchim.
Ressaltamos que a responsabilidade de manter o rebanho atualizado, para que seja
cobrada a trimestralidade correta, é de inteira do criador.
Quanto aos emolumentos cobrados pelo serviço de registro genealógico, haverá
acréscimo de R$ 5,00 e R$ 15,00, conforme tabela abaixo, os quais também serão repassados à
ABCCAN. Esta tabela entrará em vigor a partir da publicação desta circular.
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Valor final (ANC+ABCCAN)
Serviços

Repasse ABCCAN

Sócio

Não sócio

Sócio/Não sócio

Registro provisório (machos)

R$ 23,80

R$ 71,40

R$ 15,00

Registro provisório (fêmeas)

R$ 13,80

R$ 41,40

R$ 5,00

Registro definitivo (machos)

R$ 48,00

R$ 144,00

R$ 15,00

Registro definintivo (fêmeas)

R$ 20,70

R$ 62,10

R$ 5,00

Ficamos à disposição para sanar eventuais dúvidas.
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