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A Caprileite/ACCOMIG É SUA.
Venha juntar-se à Associação de Todos.
A Caprileite/ACCOMIG tem desenvolvido seu trabalho, norteada pelo princípio de
estar SEMPRE AO LADO DO CRIADOR. Junte-se a nós e passe a usufruir os benefícios que a
Associação lhe proporcionará, tais como informações e orientações técnicas, cursos,
exposições e eventos especializados, compras coletivas e outras atividades previstas no
Estatuto e, principalmente, representá-lo sempre que necessário. Torne-se Associado
preenchendo a Ficha de Inscrição e efetuando o pagamento anual.
No caso da utilização do Serviço de Registro Genealógico de animais de raça, o criador
deve registrar o sufixo de seu criatório na ARCO (Associação Brasileira dos Criadores de
Ovinos) ou ABCC (Associação Brasileira dos Criadores de Caprinos), por intermédio da
Caprileite/ACCOMIG.
Categorias de associados segundo o sistema de produção
De acordo com o objetivo da criação, os associados efetivos são classificados em
categorias com valores de anuidade distintos.
A – Associado efetivo Núcleo de Genética – rebanho registrado com uso do Serviço
de Registro Genealógico.
B – Associado efetivo Rebanho Comercial - rebanho, sem uso do Serviço de Registro
Genealógico.
C – Associado efetivo agropecuária de base familiar – sem uso do Serv iço de Registro
Genealógico. O associado deverá apresentar a DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf).
D – Associado aspirante contribuinte – não cria, mas tem interesse em conhecer e
contribuir para a atividade.

O valor da anuidade varia segundo a categoria de associado, e, para as categorias A e B,
o v alor da anuidade é proporcional aos meses faltantes do ano de acordo com o mês de
filiação, com arredondamentos.
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Quadro 1 - Valor da anuidade 2018* de acordo com o mês de inscrição e com
categoria de associado.
ASSOCIADO
CATEGORIA

MÊS DE INSCRIÇÃO
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

2018

2018 2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

A Genética 954,00 954,00 954,00 875,00 795,00 716,00 636,00 557,00 477,00 398,00 318,00 239,00
B Comercial 480,00 480,00 480,00 440,00 400,00 360,00 320,00 280,00 240,00 200,00 160,00 120,00
C Familiar

240,00 240,00 240,00 220,00 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 120,00 120,00 120,00

D Aspirante
Contribuinte 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 75,00 75,00 75,00 75,00
*Anuidade referente à 01/03/2018 a 28/02/2019. Valores proporcionais a data de entrada sócios,com arredondamentos.
Como se associar à Caprileite/ACCOMIG?
Preencher corretamente, em LETRA DE FORMA, TODOS os campos da Ficha de Inscrição
como Associado, assinar e encaminhar para a Caprileite/ACCOMIG pessoalmente, por correio
postal como carta registrada, evitando desvios.
O pagamento da anuidade é efetuado no ato da i nscrição, podendo ser em cheque
nominal, ou depósito bancário em nome da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos
de Minas Gerais: Banco do Brasil Agência: 4383-4 – Conta Corrente: 14215-8.
Ao recebermos sua ficha de inscrição, esta será encaminhada à Diretoria para
aprovação, após o que lhe enviaremos, por correspondência registrada, sua Carteira de
Associado,e outras orientações gerais relativas ao S e r v i ç o d e R e g i s t r o G e n e a l ó g i c o , a o
S e r v i ç o d e Controle Leiteiro Oficial e Serviço de Certificação Zootécnica de Produção
Leiteira, disponibilizados aos associados, e valor adicional para registro de sufixo, somente
caso você venha a utilizar o Serv iço de Registro Genealógico.
Junte-se ao grupo de criadores de ovinos e caprinos, para que a atividade mantenha sua
importância socioeconômica, fortalecendo as cadeias produtivas de ovinos e caprinos. É um
prazer tê-lo como Associado!
Caprileite/ACCOMIG
A Associação de Todos!
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