
 
PROGRAMA CARNE ANGUS CERTIFICADA 

 

 

 
TERMO DE ADESÃO – PRODUTOR 

Nome do Proprietário:............................................................................................................... 

Carteira de Identidade:.......................................................CPF:............................................... 

Endereço Residencial:........................................................................................................ ....... 

Município:...................................................................Estado................CEP............................ 

Telefone:(.....)...........................................Email:...................................................................... 

Nome da Fazenda:..................................................................................................................... 

Município :..................................................................Estado:................................................. 

Telefone:.....................................................Email:.................................................................... 

 

TERMO DE ADESÃO AO PROTOCOLO ANGUS 

 
Por meio deste termo de adesão ao Protocolo ANGUS, declaro para os devidos fins, e sob as penas da 

legislação vigente, minha adesão voluntária responsabilizando-me pela veracidade das informações fornecidas 

ao sistema informatizado oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ao tempo 

em que autorizo o registro das referidas informações na Base de Dados Única (BDU) do MAPA. 

 

Autorizo a Associação Brasileira de ANGUS e a CNA, nos limites do disposto no parágrafo único do Art. 6º 

do Decreto 7.623, de 22 de Novembro de 2011, a fazer uso de dados, informações técnicas e comerciais, 

programas de informática, procedimentos e rotinas, resguardadas a segurança e a confidencialidade das 

informações estratégicas, com o propósito específico de utilização e prestação de serviços, no que lhe couber, 

visando realizar a gestão deste Protocolo. 

 

Declaro que li e estou ciente das regras e penalidades deste Protocolo, e comprometo-me a cumpri-las e acatá-

las. Por fim, declaro que a presente adesão é de minha livre e espontânea vontade. 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
Pelo presente Termo de Confidencialidade, fica estabelecido que a Associação Brasileira de Angus e a CNA, 

na qualidade de gestores do Protocolo ANGUS, conforme art. 6º, do Decreto nº 7.623, de 22 de novembro de 

2011, serão solidariamente responsáveis com o MAPA pela segurança e confidencialidade de todos os dados, 

informações técnicas e comerciais, programas de informática, procedimentos e rotinas do(s) 

estabelecimento(s) rural(is) aderente a este Protocolo, respondendo civil e criminalmente, na forma da lei, 

pelo uso indevido ou não autorizado, bem como pela divulgação ou disponibilização a terceiros, de quaisquer 

dados e informações de natureza sigilosa ou confidencial que não sejam estritamente necessários para garantir 

o cumprimento dos objetivos estabelecidos neste Protocolo. 
 

________________________                              ___________________________ 

  Local e data                                                            Assinatura do Produtor 

                                                                                        


