INFORMAÇÃO VALORFITO 1/2017
UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ETIQUETAS VALORFITO E OUTRAS REGRAS
Aos Pontos de Retoma VALORFITO
Exmos. Senhores,
Vimos por este meio informar, que a partir desta data é obrigatória a colagem das etiquetas
VALORFITO em todos os sacos a levantar, bem como nas embalagens de capacidade compreendida
entre 25 litros e 250 litros, as quais, como sabem, devem ser entregues individualmente.
Sacos ou embalagens individuais não etiquetadas não serão levantados. Verifique o seu stock de
etiquetas e requisite-as, se necessário, através da Extranet; é gratuito.
Chamamos ainda a atenção para as regras a ter em conta relativamente aos sacos e ao seu
acondicionamento:
1) Só podem ser usados sacos VALORFITO
a. Quaisquer outros tipos de sacos não serão levantados pelo Valorfito.
2) Os sacos VALORFITO têm que estar devidamente fechados e não terem roturas
a. Verifique os sacos que são entregues e não aceite sacos em más condições. Resíduos
nessas condições estão proibidos de ser transportados.
3) Não colocar sacos pequenos dentro de sacos maiores
a. Se o fizer deixa de existir controlo através da Extranet.
b. e, para além disso, fica prejudicado, uma vez que os sacos nessas condições não são
contabilizados para substituição por sacos vazios.
4) Certifique-se que as embalagens estão efectivamente vazias, que não contêm restos de
produto (devem ser colocadas nos sacos, abertas com a tampa em separado), que não estão
a escorrer e que o seu estado de limpeza é aceitável
a. A legislação não nos permite transportar senão EMBALAGENS VAZIAS; quaisquer
embalagens com restos de produto ou com sinais de escorrimento inviabilizam o
transporte sob risco de pesadas multas.
A Ambimed tem instruções do VALORFITO para cumprir escrupulosamente com as regras.
Antecipadamente gratos pela vossa compreensão, colaboração e o vosso apoio na sensibilização dos
agricultores, ficamos inteiramente ao dispor, para os esclarecimentos que necessitarem.
Em nome da Equipa VALORFITO, queiram aceitar os votos de um excelente 2017.

António Lopes Dias
Diretor Geral
11 de Janeiro de 2017

