COMUNICADO
A Unidade de Gerenciamento do Projeto FIP Paisagens Rurais vem a público comunicar que o Projeto FIP
Paisagens Rurais, sob a coordenação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, tem
por objetivo realizar a recuperação ambiental produtiva, por meio de ações de Assistência Técnica e
Gerencial e capacitação. O sucesso da iniciativa baseia-se no aumento da produtividade, na geração de
renda, na adoção de práticas agropecuárias de baixa emissão de carbono e de práticas de conservação de
solo e água, associando ganhos econômicos, ambientais e sociais nas propriedades rurais selecionadas nas
bacias prioritárias do bioma Cerrado, com grande influência do Plano ABC.
O Projeto tem caráter educativo e de disseminação de conhecimentos que auxiliarão o produtor rural no
desempenho da atividade produtiva de Bovinocultura de Leite ou Corte, bem como nas implementações
necessárias à adequação ambiental do imóvel de forma segura e em conformidade com Novo Código
Florestal. Os dados utilizados no Projeto são dados públicos declarados no CAR pelos produtores rurais. A
participação no projeto é voluntária, mediante assinatura de Termo de Adesão onde fica garantido o direito
de sigilo e confidencialidade das informações individuais, em respeito à Lei Geral de Proteção dos Dados –
LGPD.
Cabe esclarecer que não é objetivo do Projeto exercer papel regulatório, fiscalizatório ou investigativo. As
informações coletadas pelos técnicos de campo do Projeto FIP Paisagens Rurais têm por objetivo auxiliar
no processo educativo da Assistência Técnica e Gerencial, permitindo a análise de indicadores da
propriedade para subsídio às tomadas de decisão do produtor que é e sempre será respeitado como o
tomador das decisões em sua propriedade.
Essas informações somente serão divulgadas com intuito de demonstrar os resultados do projeto, de forma
coletiva e agregada, impossibilitando qualquer identificação de propriedade rural ou de produtor rural
participante.
Ressalta-se ainda, os canais para entrar em contato com a Coordenação do Projeto, para esclarecimento
de dúvidas, apresentação de denúncias, sugestões, críticas e elogios: http://fip.mma.gov.br/contato/ e
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/canais_atendimento/ouvidoria. Recomendamos sempre a busca da
verdade dos fatos nos canais oficiais do Projeto (http://fip.mma.gov.br/projeto-paisagem/) e rechaçamos
a divulgação e compartilhamento de notícias falsas que denigrem a imagem e o trabalho das equipes
técnicas do Projeto FIP Paisagens Rurais.
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