
 

 
 

   

     

 

 

 

 

01 de outubro de 2015 

Alterações no Critério do Comércio Justo Fairtrade para Açúcar e Prêmio  

 

 

Caros parceiros, 

 

Durante a reunião que aconteceu no dia 23 de junho de 2015 o Comitê de Critérios (CC) decidiu sobre a 
alteração do Critério do Comércio Justo Fairtrade para Açúcar e Prêmio. Para mais detalhes sobre a 
decisão, consulte a ata da reunião do Comitê de Critérios disponível em nosso website: 
http://www.fairtrade.net/setting-the-standards.html. 

O Critério do Comércio Justo Fairtrade para Açúcar e o Prêmio passaram por uma revisão completa. Em 
particular, os requisitos estão agora em alinhamento com o Critério para Comerciantes. Além disso, há 
novos requisitos sobre a regra do tipo por tipo, contaminação por OGM, informação sobre os indicadores 
de produção sustentável, água potável para os trabalhadores, relatório adicional dos intermediadores, 
pagamento do prêmio em caso de vários produtores fornecendo para o mesmo moinho, planejamento do 
prêmio e reuniões periódicas com os produtores. Esta revisão incluiu também  a adição da seção de 
definição, simplificação da redação, reorganização dos requisitos, eliminação de redundâncias, orientação 
adicionada ou melhorada e um novo design do critério. O CC manteve o Prêmio do Comércio Justo 
existente para o açúcar e aprovou um projeto-piloto para definir diferentes níveis de Prêmios, 
especificamente para as vendas de açúcar em países produtores do Comércio Justo Fairtrade. Mais 
informações sobre este projeto-piloto serão publicadas nas próximas semanas. 

Este critério revisado substituirá a versão anterior e passará a ser aplicável a partir de 1º de abril de 2016. 
Ele se aplica a todos os produtores de açúcar do Comércio Justo Fairtrade e comerciantes de açúcar. 

Você pode encontrar o Critério do Comércio Justo Fairtrade para Açúcar revisado em nosso site:  

http://www.fairtrade.net/small-producer-standards.html. As alterações no Critério para Açúcar estão 

apresentadas em um documento separado chamado "Principais Alterações", atualmente disponível em 

Inglês na mesma página da web. 

Todos os documentos também estarão disponíveis em breve em espanhol, francês e português no nosso 

site. 

 

Para obter mais informações, entre em contato com Critérios e Preços (standards-pricing@fairtrade.net) 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Andreas Kratz  

Andreas Kratz 
Diretor de Critérios e Preços 
a.kratz@fairtrade.net 

Para: Operadores de Açúcar do Comércio 
Justo Fairtrade  

 Membros do Comércio Justo Fairtrade   
cc:  Comitê de Critérios 
 Equipe da Fairtrade International  
 Equipe da FLOCERT 
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