
Declaração  
de Filiação

A Parceria Suco de Laranja Sustentável (PANAO, na sigla em alemão) é uma iniciativa 
formada por diversos campos de atores do Brasil e da Alemanha: organizações da 

sociedade civil, sindicatos de assalariados/as, organizações que representam a 
agricultura familiar e pequenos/as produtores/as, organizações da agroindústria/

companhias agrícolas grandes e médias, setor público, além de instituições técnicas de 
suporte. Tem os objetivos de melhorar as condições de vida e laborais de trabalhadores/

as e produtores/as da cadeia de fornecimento de suco de laranja, além de aumentar, a 
longo prazo, a participação do suco de laranja produzido de forma sustentável no Brasil 

no mercado alemão. Uma meta importante para a implementação de condições de 
trabalho e de vida dignas é oferecer a trabalhadores/as e produtores/as uma 

remuneração ou renda capaz de assegurar uma vida digna para suas famílias.

A organização signatária assume o compromisso de cumprir e implementar 
proativamente as metas apresentadas nos documentos da PANAO:  

Princípios da Cooperação, roadmap e Plano Estratégico.

Nome (pessoa legalmente responsável pela organização signatária)

Local, Data Assinatura

Cargo

Organização (sigla e por extenso)
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Dados
Organização

Nome:

Endereço:

Pessoa de contato principal

Nome:

Cargo:

E-mail:

Telefone:

Outras pessoas de contato na organização (ex: representante comitê gestor, grupo de trabalho)

Nome:

Função:

E-mail:

Telefone:

Assinale a qual campo de atores sua organização pertence (veja: Princípios de Cooperação da PANAO)

Escreva a motivação e planos da sua organização em relação à PANAO (máx. 200 palavras)

Declaro ter informado previamente todas as pessoas de contato mencionadas e obtido seus consentimentos 
para o encaminhamento de seus dados para a PANAO.
As pessoas de contato mencionadas declaram estar de acordo com a inserção, utilização e armazenamento, 
pelo Secretariado da PANAO, dos dados fornecidos para a comunicação referente à orientação de participan-
tes e membros (participação na plataforma MS Teams, envio de e-mails informativos, newsletter e convites).
A organização requerente declara estar de acordo com a divulgação de sua filiação em publicações da PANAO 
e no website.
Declaro que todas as informações fornecidas ao Secretariado da PANAO estão completas e corretas.

Nome:

Cargo: 

Organização:

Local, Data Assinatura

  Sindical – assalariados/as

  Organizações da agricultura familiar/
pequenos/as produtore/as

  Agroindústria/Cia agrícola 
empresas médias

  Sociedade Civil

  Agroindústria/Cia agrícola 
grandes empresas

  Setor público
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