DESCRIÇÃO DA FORMA DE CONSULTA ÀS PARTES INTERESSADAS

A proposição do presente projeto é resultado de reuniões técnicas entre os Mistérios do Meio de
Meio Ambiente (MMA), através do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), e de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) através do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), e a Cooperação Técnica Alemã (Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit - GIZ).
Durante a preparação do projeto, a proposta de projeto foi apresentada e discutidas nas seguintes
oportunidades:




Seminário sobre Plano de Investimento do Brasil, realizado em Brasília, em agosto de 2017,
com a participação de cerca de representantes do governo federal, meio acadêmico,
organizações não governamentais; e comunidades tradicionais.
Reunião do Comitê Interministerial do Plano de Investimento do Brasil, realizada em Brasília
em 10 de novembro de 2017. Nessa oportunidade o projeto foi discutido e aprovado pelos
representantes doa Ministérios do MMA, MAPA, Fazenda e MCTIC para a submissão ao
Subcomitê do FIP.

Atualmente o presente documento está em fase de consultas até o dia 06 de fevereiro de 2018 para
que os diferentes atores sociais possam conhecer e manifestar-se sobre a avaliação de riscos e
impactos socioambientais do Projeto, as medidas preventivas e mitigadoras de seus impactos
adversos e as potencializadoras de seus benefícios socioambientais.
As consultas incluirão disponibilização do documento nos seguintes sítios eletrônicos: SFB/MMA e
MAPA, INPE, SENAR, EMBRAPA. Adicionalmente, a consulta será divulgada por e-mail aos main lists
da Comissão Nacional do Programa Cerrado Sustentável (CONACER), Fundo Nacional de
Desenvolvimento Florestal (FNDF) e Plano de Investimento FIP-Brasil/Coordenação, além de
reuniões presenciais com as partes interessadas. As demais reuniões, além das duas pontuadas
acima, acontecerão entre janeiro e fevereiro de 2018 e incluirão representantes de órgão estaduais
de meio ambiente, organizações de produtores rurais, produtores rurais e sociedade civil.
Após o período de consulta com as partes interessadas, os comentários, questionamentos e as
observações serão analisados individualmente e, quando pertinentes, serão incorporadas à
avaliação socioambiental do Projeto.
Importante destacar que a abordagem proposta pelo projeto inclui uma estratégia de ampla e
permanente comunicação para mobilização e engajamento dos produtores rurais nas áreas
selecionadas, abrangendo avaliações anuais de satisfação com os beneficiários diretos e indiretos,
bem como canal permanente de acesso e informação/sugestões/críticas pelos canais de ouvidoria
do SFB/MMA e MAPA, bem como pelo endereço de e-mail da Unidade de Gerenciamento do
Projeto: fip-paisagem@florestal.gov.br, conforme detalhado a seguir:
- Serviço Florestal Brasileiro:

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx.
Adicionalmente o canal de e-mail direto da Unidade de Gerenciamento do Projeto Gestão Integrada
da paisagem em imóveis rurais do Bioma Cerrado está disponível para esclarecimentos de dúvidas,
críticas ou sugestões pelo endereço: fip-paisagem@florestal.gov.br.
Também há os seguintes canais:
Telefone: (61) 2028-7120 e 2028-7121
- Atendimento pessoal e/ou carta: SCEN, Trecho 2, Bloco H, sala da Ouvidoria, CEP: 70.818-900 (de
9h às 12 h e de 14 h às 18 h).
- MAPA:
Serviço de Atendimento ao Cidadão e uma ouvidoria institucional, vinculada à Ouvidoria Geral da
União - linha dedicada de telefone (0-800-7041995), uma linha de fax (61-32182401), por correio,
em pessoa e por meio da plataforma eletrônica disponível no sítio eletrônico do MAPA na Internet.
Adicionalmente por meio do formulário eletrônico disponível através do sítio
http://www.agricultura.gov.br/ouvidoria/contatos-com-a-ouvidoria/por-formularioweb/formularioe o seguinte endereço eletrônico: ouvidoria@agricultura.gov.br.
- SENAR :
através do sítio eletrônico http://www.senar.org.br/fale-conosco.

