UNICAFES - UNIÃO NACIONAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Brasília-DF, 13 de outubro de 2022.
Circular n°. 03/2022.

Caras Cooperativas Pré Selecionadas do PRBC.

A UNICAFES, convoca-as para que deem sequência ao envio documental solicitado
via e-mail e reforçado por meio deste documento, pois para efetivamente tornarem-se
Beneficiárias, devem assinar o termo de adesão, em que assumem
responsabilidades junto ao PRBC, devendo, ainda, atender às demais condições do
instrumento de abertura da seleção (denominados requisitos pós-seleção), sob pena
de desclassificação do programa.
Os documentos que devem encaminhar estão elencados na sequência:
1.Ata de Constituição;
2. Ata de Eleição;
3. Estatuto Social;
4. CNH dos representantes legais da Cooperativa;
5. Termo de Adesão;
6. Pedido de Filiação à C2G LOG;
7. Ata referendada pelo seu Conselho de Administração, aprovando a adesão ao
PRBC, bem como a filiação à C2G LOG, com aderência ao seu Estatuto Social e
Regimento Interno.
Os documentos 5, 6 (para preenchimento) e também o Estatuto Social e Regimento
Interno da C2G LOG (para conhecimento), estão em anexo.
Deste modo, solicitamos vossa manifestação, quanto à intenção de permanência no
PRBC, a qual está condicionada ao envio dos documentos acima referidos até às
23h59 da data de 28 de outubro de 2022.
Decorrido o prazo sem manifestação, entender-se-á como desistência, deixando a
mesma de ter condição de ser Pré-selecionada do PRBC.

Após desistência, caso queira retornar ao Projeto, deverá efetuar novamente o
cadastro, na condição de reserva, através dos links abaixo:
CADASTRO PROGRAMA RODA BEM CAMINHONEIRO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesH5EoFtJ8ihv1tyr
p4R580gYdXFLFddAW6Skn_9qGWzDTRQ/viewform?usp=sf
link
FORMULÁRIO 2º ETAPA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-9y4gO5lhSL5KJX
LSiQGZ8qkWWb5W44ROs-VzZ3xphYBusA/viewform?usp=sf
link
QUESTIONÁRIO PRÉ SELEÇÃO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHhs1TbXkB2K8Ct
IzN8dGy56TAeb18mxDzhQBKLmPaRLuZUw/viewform?usp=sf
link
Atenção: Para ter a inscrição válida, a Cooperativa deve preencher os três
formulários acima apresentados.
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