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ASSOCIAÇÃO DO GATO 
MINEIRO

DEMANDE DE DÉPÓT D'AFFIXE 
(PEDIDO DE REGISTRO DE NOME DE GATIL) 

R.G.:

Bairro: 
Estado: 

Proprietário:  
CPF: 
Endereço:  
Complemento: 
Cidade:  
CEP: - Telefone Fixo: (     ) Celular: (     ) 
E-mail:

Proprietário Único Possui Sócio(*) 
(*) a sociedade é permitida SOMENTE entre pessoas que residem no mesmo endereço 

Sócio:   
CPF:  R.G.:
Telefone Fixo: (     ) Celular: (     ) 
E-mail:

Noms de Chatterie (a inscrire par ordre de preference) 
Nome do Gatil (por ordem de preferência) 

1) BR* Para uso da FFB 

2) BR*
Opção APROVADA 1 2 3 4 5 

3) BR*
4) BR*

DATA _____ / _____ / _____ Gatil Nº: BR-_________ 
5) BR*

Os nomes escolhidos não devem: 
Ultrapassar 15 dígitos, contando também os espaços, no caso de nomes compostos (suprimir o termo Gatil)  

Conter nomes de raça e/ou EMS code 
Conter as palavras gato e/ou gatil (em qualquer língua) 

Raças que pretende criar:  1.  2. 3. 

Belo Horizonte,      de  de 20      . 

Signature (Assinatura): __________________________________________ 

*** Antes de preencher este formulário e encaminhá-lo para a AGM, o sócio deve tomar conhecimento do 
regulamento de Registro de nome de Gatil (vide página 2) 

Praça Cairo, 34 apto 401B - Bairro Santo 
Antônio, Belo Horizonte - MG - CEP: 30330-280Fone: +55 (31) 98462-9105

E-mail: secretaria.gatomineiro@gmail.com 
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Abertura de Gatil 

IMPORTANTE 

1. Envie 5 opções de nome, por ordem de preferência
2.a. Os nomes não devem ultrapassar 15 dígitos, contando também o espaço caso os nomes sejam compostos

(suprimir o termo Gatil) 
2.b. Os nomes não devem conter nomes de raça e/ou EMS code

2.c. Os nomes não devem conter as palavras gato e/ou gatil (em qualquer língua)

Como a FIFe ao longo de seus quase 60 anos, fez inúmeros registros, é possível que haja homônimos, nesse 
caso será necessário o envio de mais opções de nomes  

EXCLUSÃO DE GATIL 

De acordo com a regra 5.2.6 do “Breeding & Registration Rules”, gatis serão excluídos sob as seguintes 
circunstâncias: 

1. Quando o proprietário de um gatil for excluído do clube onde é membro
2. Quando o proprietário de um gatil falecer, sem deixar definido sobre a transferência do gatil

3. Quando o proprietário de um gatil deixar o clube FIFe e estiver registrando em uma organização não FIFe
4. Quando houver um período de 25 anos desde o registro da última ninhada

5. Quando o nome de gatil nunca tiver sido usado, por um período de 10 anos, desde o seu registro

DICA 
Você pode pesquisar se os nomes escolhidos já existem. 

Basta acessar o link  http://fifeweb.org/wp/catnames/cattery.asp 

Coloque o nome escolhido e clique no botão “submit”. 
Abaixo aparecerá "results". Caso já tenha algum gatil registrado com o mesmo nome ou muito similar, não será 

possível escolher esta opção. 

Belo Horizonte,      de          de 20      . 

Li e concordo com os regulamentos acima 

Signature (Assinatura): __________________________________________ 

http://fifeweb.org/wp/catnames/cattery.asp
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