SOLICITAÇÃO DE ADESÃO
ASSOCIAÇÃO CIVIL DA PECUÁRIA SUSTENTÁVEL – GTPS – Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável.
DADOS DA ORGANIZAÇÃO
Nome da Organização:
CNPJ:
Endereço completo:

Telefone(s):
Web-page:
Representante Titular

Representante Suplente

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

E-mail:

E-mail:

Telefone(s):

Telefone(s):

TIPO DE ADESÃO
Associado Pleno
Associado Colaborador (1)
Membro Observador (2)
(1) Associado Colaborador: são as instituições de ensino, pesquisa e extensão, públicas ou privadas, instituições
governamentais e outras pessoas naturais ou jurídicas, nacionais e/ou estrangeiras, que não se enquadrem em
nenhum grupo de Associado Pleno. Não há valor de anuidade referente a esta categoria.
(2) Podem participar da Assembleia Geral, sem direito a voto tampouco a vaga em Conselho Diretor, sendo seu direito
a voz condicionada à autorização do presidente da Assembleia. O tempo máximo de permanência nesta categoria é de
1 (um) ano. Não há valor de anuidade referente a esta categoria.
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CATEGORIA
(PR) Produtores (pecuaristas, suas entidades representativas e associações de categorias).
(IN) Indústria (frigoríficos, alimentos, processadores, manufaturas, bem como suas entidades representativas e
associações de categoria).
(I/S) Insumos e Serviços (demais atores da cadeia de produção e fornecimento, tais como fabricantes de
insumos e fornecedores de serviço).
(V/R) Varejo e Restaurantes (comerciantes, varejistas, atacadistas, bem como suas entidades representativas e
associações de categoria).
(SC) Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sindicais de Trabalhadores e outros.
(IF) Instituições Financeiras, entidades representativas e associações de categoria.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
(preenchimento obrigatório)

1. Descrição da atividade:

2. Como a instituição/pessoa física pretende contribuir para o desenvolvimento sustentável da pecuária
no Brasil?

3. O que a instituição/pessoa física espera de retorno do GTPS (para si e/ou para a pecuária do Brasil)?
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CONTRIBUIÇÃO ANUAL
(Preencha apenas se tiver optado pelo tipo de adesão “Associado Pleno”)

Todos os Associados Plenos devem pagar uma contribuição anual de acordo com as condições abaixo.
Assinale em qual categoria a sua instituição se enquadra:
- Empresas
i)
Grande Porte (faturamento anual > 5 milhões de Reais)
ii)
Médio Porte (faturamento anual de 3 a 5 milhões de Reais)
iii)
Pequeno Porte (faturamento anual < 3 milhões de Reais)
- Produtor Rural (pessoa física)
i) Grande Porte*
ii) Médio Porte*
iii) Pequeno Porte*
iv) Empresas rurais
- Associações/Entidades sem fins lucrativos
i)
Grande Porte (faturamento anual > 5 milhões de Reais)
ii) Médio Porte (faturamento anual de 3 a 5 milhões de Reais)
iii) Pequeno Porte (faturamento anual < 3 milhões de Reais)
* Segundo critérios do INCRA.

R$ 23.000,00
R$ 11.500,00
R$ 6.900,00
R$ 6.900,00
R$ 1.725,00
R$ 575,00
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
R$ 6.900,00
R$ 2.300,00

Importante: O pagamento da primeira anuidade deve ser efetuado em até 30 (trinta) dias após a comunicação de
admissão como Associado. Caso haja uma Assembleia nesse período, o Associado, para ter direito a voto, deverá efetuar
o pagamento até 2 (dois) dias antes da Assembleia.
Anualmente, com um mês de antecedência da data de vencimento, o(s) representante(s) da entidade associada receberá
por e-mail, um comunicado com as informações da conta bancária do GTPS junto com o Recibo da anuidade e, quando
solicitado, o boleto para pagamento.
Observações:
 Os valores de contribuição anual descritos na tabela acima foram aprovados em Assembleia Geral no dia 26 de
novembro de 2013. Qualquer reajuste apenas poderá ser feito com aprovação em mesmo foro e o novo valor será
comunicado formalmente a todos os Associados;
 O GTPS poderá solicitar documentos comprobatórios das informações desta ficha.

Declaro conhecer e concordar com o Estatuto do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável e estar de acordo
com o Formulário de Adesão bem como com o pagamento da contribuição anual, quando aplicável.
Local:

Data:

Assinatura do representante da organização
Nome/RG:
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