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Belo Horizonte, 30 de novembro de 2018. 

 

KCGBH – 004/18 – Circular 

Prezados(as) associados(as): 

Por sugestão desta diretoria e decisão unânime do Conselho Deliberativo, os valores, a serem 

cobrados a título de anuidade de sócio para 2019, foram mantidos inalterados, inclusive com a 

promoção abaixo: 

 01/ 12/ 2018 até 20 / 12/ 2018 - R$184,00 (anuidade de sócio) + R$55,00 (anuidade/ 

manutenção de afixo) - Total: R$239,00 

 

 07/ 01/ 2019 até 31/ 01/ 2019 - R$241,00 (anuidade de sócio) + R$55,00 (anuidade/ 

manutenção de afixo) - Total: R$296,00 

 

 01/ 02/ 2019 até 28/ 02/ 2019 - R$282,00 (anuidade de sócio) + R$55,00 (anuidade/ 

manutenção de afixo) - Total: R$337,00 

 

 01/ 03/ 2019 em diante - R$305,00 (anuidade de sócio) + anuidade/ manutenção de afixo 

Novos associados: 

 01/ 12/ 2018 a 20/ 12/ 2018 - R$60,00 de matrícula + anuidade de sócio de R$184,00 + 

R$163,00 para Registro de Afixo + R$55,00 (anuidade/ manutenção de afixo) –  

Total: R$462,00 

 07/ 01/ 2019 a 31/ 01/ 2019 - R$60,00 de matrícula + anuidade de sócio de R$241,00+ 

R$163,00 para Registro de Afixo + R$55,00 (anuidade/ manutenção de afixo) –  

Total: R$519,00 

 01/ 02/ 2019 a 28/ 02/ 2019 - R$60,00 de matricula + anuidade de sócio de R$282,00+ 

R$163,00 para Registro de Afixo + R$55,00 (anuidade/ manutenção de afixo) –  

Total: R$560,00 

 01/ 03/ 2019 em diante        - R$60,00 de matrícula + anuidade de sócio de R$305,00+ 

R$163,00 para Registro de Afixo + R$55,00 (anuidade/ manutenção de afixo) –  

Total: R$583,00 

Os pagamentos de anuidade de sócio, manutenção e registro de afixos só serão aceitos à vista 

ou no débito, não podendo ser parcelados no cartão de crédito e cheque. 

Em virtude de problemas constatados no decorrer do ano com registros de ninhadas, 

preenchimento de formulários e requerimentos, estamos reforçando as seguintes normas da 

CBKC: 

1 - A partir de 1º de janeiro de 2019, somente poderão ser aceitos e processados mapas de 

registro de ninhada, formulário para requerimento de registro de afixo, contrato de copropriedade 

e requerimento para homologação de títulos promocionais de beleza, desde que digitados através 

do site da CBKC (www.cbkc.org/formularios). Os documentos deverão ser impressos e assinados 

pelo requerente. Formulários manuscritos ou contendo qualquer rasura não serão aceitos e serão 

devolvidos, assim como as transferências de propriedade ilegíveis. As transferências de  
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propriedade deverão ser preenchidas em letra de forma absolutamente legível (CBKC - 0310/18 

- Circular, de 31 de outubro de 2018); 

2 - Informamos que todos os serviços postados até o dia 15/01/19 serão computados para o 

relatório de 2018. Os títulos enviados, que estiverem dentro das normas do Regulamento de 

Títulos Promocionais, contarão pontos para o Ranking de Criadores do ano de 2018 (CBKC - 

0311/18 - Circular, de 31 de outubro de 2018); 

3 - Não serão aceitos requerimentos de registros com documentação incompleta e preenchimento 

incorreto de todos os campos obrigatórios, ausência de assinatura do verificador, assinaturas dos 

proprietários e/ou criadores e, lembrando, também, que o registro é da NINHADA, não podendo 

assim, registrar alguns cães de uma mesma ninhada e depois de algum tempo registrar os outros; 

4 - O registro de ninhada de irmãos inteiros é proibido pela CBKC e FCI; 

5 - Ao preencher o MRN (mapa de registro de ninhada), no campo “cor”, observar a nomenclatura 

prevista pelo padrão CBKC/ FCI da raça. 

 

Férias coletivas - a secretaria do Kennel Clube da Grande Belo Horizonte funcionará até o dia 

20/12/2018 e retornará as atividades normais em 07/01/2019. Ficam prorrogados para o 

primeiro dia útil subsequente, e sem cobrança de multa, os prazos que vencerem naquele período. 

 

Informamos, por fim que, com a intenção de promover o aprimoramento e aperfeiçoamento do 

Associado na Arte Cinófila, o Kennel Clube da Grande Belo Horizonte está preparando, para o ano 

de 2019, uma extensa lista de palestras, workshops e cursos, que será divulgada no site do Clube. 

Fique atento e garanta a sua vaga! 

 

 

O Kennel Clube da Grande Belo Horizonte, por sua diretoria e funcionários,  

deseja a todos os associados 

 

FELIZ NATAL 

e 

ANO NOVO 

 

cheio de paz, amor, respeito e realizações!!! 
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