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Brasília (DF), novembro de 2011.

Aos Produtores Rurais
Better Cotton Initiative (BCI).

Ref: Termo de Adesão

A missão da Better Cotton Initiative (BCI) “existe para tornar a produção mundial de algodão melhor:
para as pessoas que o produzem, melhor para o ambiente em que cresce e melhor para o futuro do setor."
Os objetivos da BCI são:
1. “Para demonstrar os benefícios inerentes à produção Better Cotton, em particular os financeiros
rentabilidade para os agricultores;
2. Para reduzir o impacto da água e utilização de pesticidas na saúde humana e ambiental;
3. Para melhorar a saúde do solo e da biodiversidade;
4. Para promover o trabalho digno para as comunidades de agricultores e trabalhadores agrícolas de
algodão;
5. Para facilitar o intercâmbio de conhecimento global sobre a produção de algodão mais
sustentável;
6. Para aumentar a rastreabilidade ao longo da cadeia de fornecimento de algodão.”
Adicionalmente, o sistema de produção BCI é para todos os cotonicultores, pequenos & grandes
produtores, coordena e partilha ferramentas de apoio ao produtor, e, portanto, a garantia do Better Cotton
se dá por meio de mecanismos de avaliação das propriedades rurais e monitoramento dos resultados.
Neste sentido, o sucesso do BCI está na dependência do comprometimento do produtor com os
Princípios de Produção do BCI. Este compromisso inicia-se a partir desta palestra inicial, ora denominada
Visita de Conscientização, em que os produtores que interessam em produzir algodão BC colocam-se
responsáveis e informados sobre as regras de participação do BCI, elencadas abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Participação na Visita de Conscientização;
Auto avaliação de sua propriedade rural após a visita de conscientização;
Utilização exclusiva dos defensivos registrados para o algodão;
Regularização da propriedade rural - escritura registrada e área de reserva averbada em cartório;
Propriedade rural adequada a legislação ambiental e trabalhista vigente;
Participação em todos os cursos propostos, dispostos no cronograma de atividades do BCI;
Colaboração e participação na elaboração do Relatório de Indicadores dispostos no cronograma
de atividades do BCI;
8. Informação sobre o consentimento ou não de divulgação do nome da fazenda;
9. Assinatura do Termo de Adesão na Visita de Conscientização pelo produtor ou representante.
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Estando ciente do disposto acima, concordo e assino de boa fé este Termo de Adesão.
Data:

/

/2011

Produtor

Representante da Estadual

Coordenação dos Projetos de Sustentabilidade da ABRAPA

Coordenação Regional do BCI
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CADASTRO DO PRODUTOR

VISITA DE CONSCIENTIZAÇÃO BETTER COTTON INITIATIVE
LOCAL

DATA

ASSOCIAÇÃO

SAFRA 2011/2012

NOME DA FAZENDA:

SAFRA DE ADESÃO AO BCI

AREA TOTAL DA FAZENDA (Ha):

AREA DE ALGODÃO (HA):

PRODUÇÃO ESTIMADA DE ALGODÃO EM CAROÇO (Kg)
PRODUÇÃO ESTIMADA DE FIBRA (KG)
NOME COMPLETO DO PROPRIETÁRIO
E-MAIL PARA CONTATO

TELEFONE

NOME DO ADMINISTRADOR
E-MAIL PARA CONTATO

TELEFONE

ENDEREÇO DA FAZENDA

MUNICIPIO

TELEFONE

CEP:

ENDEREÇO DO ESCRITORIO
TELEFONE

CAIXA POSTAL
MUNICIPIO

CEP:

CAIXA POSTAL

ALGODOEIRAS:
QUEM COMERCIALIZA:

TELEFONE

