
Nova Cobrança de Taxas e Quotas de Afiliação --Em vigor a partir de 1º de julho de 2017 
 
As cobranças para um novo sócio começam no dia primeiro do mês em que o sócio entrou para o clube 
em uma taxa média de $3,58 por mês a ser cobrada até o final do período semestral.  A cobrança passa a 
ser semestral de ali em diante. Veja abaixo um cronograma das quotas do novo sócio ao longo do ano: 
 

O sócio que é 
aceito pelo 

clube no mês 
de... 

 
Data da 

cobrança para 
novos sócios 

Cobrança de 
quotas 

semestrais p/ 
cada novo 

sócio 

Jóia de 
admissão do 
novo sócio 

(não rateada) 

 
Total de 

quotas e taxas 
cobradas 

Julho 1º de julho  $    21,50   $    35.00   $    56.50  
Agosto 1º de agosto         17,92          35.00          52.92  
Setembro 1º de setembro         14,33          35,00          49.33  
Outubro 1º de outubro          10,75          35.00          45.75  
Novembro 1º de novembro            7,17          35.00          42.17  
Dezembro 1º de dezembro            3,58          35,00          38,58  
Janeiro 1º de janeiro          21,50          35,00       56.50  
Fevereiro 1º de fevereiro          17,92          35,00          52.92  
Março 1º de março         14,33          35,00          49.33  
Abril 1º de abril         10,75          35,00          45.75  
Maio 1º de maio           7,17          35,00          42.17  
Junho 1º junho           3,58          35,00          38,58  

 
As cobranças para um novo sócio Familiar ou Estudante começam no dia primeiro do mês em que o 
sócio entrou para o clube em uma taxa média de $ 1,79 por mês a cobrada até o final do período 
semestral.  A cobrança passa a ser semestral de ali em diante. Veja abaixo um cronograma das quotas do 
novo sócio ao longo do ano: 
 

 
O sócio que é 

aceito pelo 
clube no mês 

de... 

 
 

Data da 
cobrança para 
novos sócios 

Cobrança de 
quotas 

semestrais 
p/sócio 
familiar 

qualificado 

Jóia de 
admissão do 
novo sócio 

(não rateada) 

Total de 
quotas e taxas 
cobradas para 
sócio familiar 

qualificado 

Quotas 
rateadas p/ 

sócio 
estudante 

c/isenção da 
jóia de 

admissão 
Julho 1º de julho  $   10,75   $    35.00   $ 45.75   $   10,75  
Agosto 1º de agosto       8,96          35.00      43,96        8,96  
Setembro 1º de setembro       7,17          35,00      42,17        7,17  
Outubro 1º de outubro        5,38          35.00      40,38        5,38  
Novembro 1º de novembro        3,58          35.00      38,58        3,58  
Dezembro 1º de dezembro        1,79          35,00      36,79        1,79  
Janeiro 1º de janeiro      10,75          35,00    45.75      10,75  
Fevereiro 1º de fevereiro        8,96          35,00      43,96        8,96  
Março 1º de março       7,17          35,00      42,17        7,17  
Abril 1º de abril       5,38          35,00      40,38        5,38  
Maio 1º de maio       3,58          35,00      38,58        3,58  
Junho 1º junho       1,79          35,00      36,79        1,79  
 

OBSERVAÇÃO: AS QUOTAS INTERNACIONAIS NÃO INCLUEM QUOTAS DISTRITAIS OU DE DISTRITO MÚLTIPLO. FI-DB.PO 
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