Caros parceiros produtores,

os consumidores finais de café, tanto no Brasil quanto no exterior, têm exigido
que o produto por eles consumido seja produzido com sustentabilidade e padrões
éticos de trabalho.
Para atender essa demanda, a Exportadora de Café Guaxupé se compromete
junto aos seus clientes, que os cafés vendidos cumpram essas exigências.
Neste sentido, buscamos a colaboração dos nossos parceiros produtores, para
que se comprometam conosco a fornecer cafés que atendam essas características.
Favor lerem abaixo o código de conduta e confirmem sua aceitação assinando ao final.

Atenciosamente,

Equipe comercial.

Rua José Augusto Ribeiro do
Valle, 1159 37800-000Guaxupé - MG
Tel. (35) 3559-5800
www.guaxupe.com.br

CÓDIGO DE CONDUTA
1. Práticas Inaceitáveis:
Para produção de café, fica proibido o trabalho infantil, o trabalho forçado e qualquer tipo de
discriminação seja ela por cor, raça, credo, opção sexual, sexo e função, dentro da
propriedade.
2. Associação Sindical e Contratação de Mão de Obra:
O produtor reconhece o direito do colaborador de se associar e respeita as convenções
coletivas dos sindicatos rurais de sua região. Todo trabalhador tem direito a contrato de
trabalho, seja por tempo determinado ou indeterminado. Exceto os produtores que trabalham
no sistema de economia
familiar ou parceria agrícola.
3. Condições dignas de trabalho:
Todo colaborador tem condições dignas de trabalho durante sua jornada laboral.
4. Respeito ao meio ambiente:
O produtor se compromete a zelar plenamente das áreas de elevado valor ambiental.
5. Boas Práticas Agrícolas:
O produtor se compromete a utilizar defensivos agrícolas de forma responsável. Também se
compromete a não utilizar defensivos que não tenham registro para a cultura do café, a não
reutilizar embalagens e a destiná-las a um local adequado.
6. Fontes e uso de energia:
O produtor assume o compromisso de utilizar combustíveis, lenha, água e energia elétrica de
forma eficiente e responsável.
7. Cumprimento da Legislação Nacional:
O produtor se compromete durante sua atividade agrícola cumprir com os requisitos legais
específicos para produção do café.
Eu_________________________________________________________________________________
CPF_______________________________,proprietário da(s)__________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
assumo o compromisso de cumprir com as normas acima estabelecidas. .
_____________________, ________de_______de___________.
_
_________________________________________________
ASSINATURA DO PRODUTOR
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