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TERMO DE ADESÃO E RESPONSABILIDADE DO PECUARISTA
Nome/Razão Social:
RG:

CPF/CNPJ:

Data Nasc.

Endereço:
Cidade:
Telefone:

UF:
Celular:

CEP:
e-mail:

Fazenda participante (1):
Município:

Estado:

Resp. Técnico:
CNPJ/CPF:

NIRF/ITR:

Inscrição Estadual:
Telefone:

Fazenda participante (2):
Município:

Estado:

Resp. Técnico:
CNPJ/CPF:

NIRF/ITR:

Inscrição Estadual:
Telefone:

Por este instrumento, declaro que:
1. Aderi espontaneamente ao Programa de Qualidade Nelore Natural (PQNN), instituído pela Associação
dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB).
2. Tenho plena ciência e concordo com os termos dos Manuais de Qualidade dos módulos do PQNN do
qual participo. Tenho conhecimento ainda de que o PQNN é composto de 4 módulos: Módulo I - Qualidade
da Carne, Módulo II - Rastreabilidade do Sistema de Cria, Módulo III - Rastreabilidade do Sistema de
Engorda e Módulo IV - Qualidade de Reprodutores.
3. Assumo inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e procedimentos descritos nos
referidos manuais, concordando em me submeter aos controles previstos.
4. Estou de acordo que somente poderão participar do PQNN os animais que se enquadrarem nos
padrões característicos da raça Nelore, descritos nos manuais de qualidade. Para os módulos I, II e III
serão aceitos animais com até 25% de sangue de outras raças zebuínas, que se enquadrem nos padrões
determinados.
5. Todos os meus empregados e prestadores de serviços foram devidamente orientados para a adoção
das normas e recomendações do PQNN e sempre os manterei informados das eventuais atualizações
implementadas.
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6. Autorizo que o corpo técnico da ACNB ou quem esta indicar realize inspeções e auditorias em meus
estabelecimentos e no rebanho sob minha responsabilidade a fim de verificar o cumprimento das normas
do PQNN. Disponibilizarei toda a documentação e material necessário para a sua realização, a fim de
que a ACNB possa decidir pela manutenção ou não da presente adesão ao programa. Minha participação
no PQNN fica vinculada ainda, ao cumprimento das obrigações sociais estabelecidas nos estatutos da
associação.
7. Autorizo a empresa certificadora que audita minha propriedade a fornecer a ACNB as informações por
ela coletadas, ficando esta entidade autorizada a utilizar tais dados para fins exclusivamente estatísticos
e de pesquisa.
8. Estou ciente de que as marcas NELORE e NELORE NATURAL - assim como a expressão que a
caracteriza - são de propriedade da ACNB, sendo vedada a utilização para finalidades que não estejam
expressamente autorizadas por esta entidade.
9. O uso indevido das logomarcas ou de outra que se assemelhe implicará na minha responsabilidade
por perdas e danos.
10. Estou ciente de que a adesão ao programa não garante remunerações adicionais aos animais
participantes ou qualquer outra forma de premiação. Quando ocorrer o oferecimento de alguma
premiação através do programa, concordo em repassar para a ACNB parte (previamente comunicada)
da remuneração adicional alcançada, a título de contribuição para o fomento da raça Nelore.
11. Autorizo os frigoríficos habilitados pelo PQNN a fornecer a ACNB as informações referentes à
avaliação das carcaças dos animais de minha propriedade abatidos em suas indústrias, ficando esta
entidade autorizada a utilizar tais dados para fins exclusivamente estatísticos e de pesquisa.
12. Autorizo a ACNB e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, a terem acesso e a
fazerem uso de dados, informações técnicas, programas de informática, procedimentos e rotinas,
inclusive daqueles constantes na Plataforma de Gestão Agropecuária – PGA, e declaro para os devidos
fins minha adesão voluntária ao Protocolo Nelore Natural, autorizando o registro das informações dos
lotes de animais abatidos na Base de Dados Única (BDU) do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA).
13. As regras constantes do presente instrumento não excluem outras que se encontrem previstas nos
Manuais de Qualidade do PQNN, as quais são de meu pleno conhecimento.
14. Meu desligamento do PQNN poderá ser solicitado à ACNB a qualquer tempo, sem nenhum custo para
ambas as partes, não me isentando, porém, de eventuais valores devidos até a data do desligamento.
E, por estar de acordo com o quanto disposto, firmo o presente instrumento de adesão.
São Paulo, ______ de ___________ de _________.
______________________________
Assinatura

Encaminhar para: Associação dos Criadores de Nelore do Brasil.
R. Riachuelo, 231 - 1° andar - CEP 01.007-906 – São Paulo/SP
Telefone: (11) 3293.8900 - nelorenatural@nelore.org.br

