


























Projeto Reflora CBA I Edital Nº 01/2021 

O período de inscrição para participação no programa será das 00:00h do dia 25 
de outubro de 2021 até as 23:59h do dia 30 de novembro de 2021. 

As inscrições poderão ser realizadas: (1) online por meio desse link ou (2) por meio da 
impressão e preenchimento do formulário constante no Anexo I deste Edital - juntamente 
com os documentos solicitados (para saber como enviar sua inscrição impressa, entre em 
contato pelos canais de atendimento disponíveis nesse Edital) ou (3) por meio do envio de 
fotos de formulário preenchido constante no Anexo I deste Edital e documentos 
solicitados para o whatsapp disponível no item 14. CANAIS DE ATENDIMENTO. 

São informações a serem fornecidas no ato da inscrição: 

0 Dados pessoais do proprietário (RG e CPF); 

0 Dados de contato do proprietário (telefone, e-mail, endereço); 

0 Informações sobre a localização da propriedade rural; 

° Cópia digital do comprovante de registro no CAR; 

Cópia digital da matrícula, escritura de posse ou documento similar; 

Informações solicitadas no checklist legal ambiental; 

n Informações solicitadas no checklist socioeconômico. 

:l!:IJ. Contr.ilSuições CB� 
-

A CBA contribuirá com: 

1. Fornecimento de mudas, conforme biorna de inserção da propriedade; 

2. Realização de treinamento e capacitação de proprietários selecionados, 
para execução do plantio;

3. Visita a campo ao proprietário selecionado, para verificação das condições 
da área disponível para plantio;

4. Atendimento a dúvidas, orientações e assistência durante o período de
implantação e monitoramento de plantio. 

26 

Projeto Reflora CBA I Edital Nº 01/2021 

São responsabilidades dos proprietários: 

1. Permitir o acesso às áreas dos técnicos e representantes 
do Projeto Reflora CBA; 

2. Cumprir os termos contrato a ser firmado; 

3. Participar dos treinamentos a serem fornecidos pelo Projeto; 

4. Dispor de ferramentas para execução do plantio; 

S. Realizar o plantio, manutenção e monitoramento das mudas. 

13. Cronograma de atividades 

Abertura do edital e período 
de inscrições 

Fechamento do edital 

Link 

Divulgação dos resultados de Contato direto com os proprietários 
proprietários pré-selecionados por meio de telefone e e-mail 

fornecidos no ato da inscrição 

Visita técnica de campo -
validação da aptidão das 
áreas ao plantio 

Assinatura de contrato entre 
as partes 

Implantação do 
reflorestamento 

25.10.2021 

30.11.2021 

28.11.2021 

À ser informada 

À ser informada 

01.2022 

Caso haja dúvidas em relação ao presente edital, inscrições ou processo de seleção, 
deve-se entrar em cantata com os canais de comunicação, conforme região, 
disponibilizados abaixo. 

@ 11 97099-0274 @ refloracba@institutovotorantim.org.br
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https://refloracba.com.br/
https://refloracba.com.br/#form1
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