SEJA BEM-VINDO(A) AO APLICATIVO DO PASTO AO PRATO
Aqui apresentamos os termos de uso do aplicativo DO PASTO AO PRATO. Sugerimos,
também, a leitura atenta de nossa política de privacidade.
DO PASTO AO PRATO é um aplicativo sem fins lucrativos; os dados coletados durante o
funcionamento do aplicativo serão apenas usados de forma anônima para pesquisas sobre o
fluxo de produtos na economia, dos locais de produção aos locais de compra, e para incentivar
uma pecuária mais sustentável.
Este aplicativo é fornecido pelo Stockholm Environment Institute, em parceria com Repórter
Brasil e UCLouvain. Stockholm Environment Institute é um instituto de pesquisa sem fins
lucrativos (Registro: 802014-0763), baseado na Suécia, que faz pesquisa sobre o negócio de
commodities; Repórter Brasil é uma ONG brasileira com o objetivo de fomentar a reflexão e
ação sobre a violação aos direitos fundamentais dos povos e trabalhadores no Brasil, e
UCLouvain, uma universidade na Bélgica que faz pesquisa sobre o agronegócio sustentável e
tópicos relacionados.
Contato: dopastoaoprato@gmail.com.
Endereço do SEI: Linnégatan 87D, 104 51 Estocolmo, Suécia.
CONTA
Ao se registrar, você deve fornecer seu nome completo e um endereço de e-mail válido. Você
deve estar autorizado a usar este e-mail. Você deve garantir que esteja acessível por meio
deste e-mail.
UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO
Estes termos de uso regem o uso do aplicativo DO PASTO AO PRATO por usuários
devidamente registrados (“usuário”).
O aplicativo e os dados contido nele têm dois usos aprovados: (a) educação: usuários podem
digitalizar o rótulo de produtos de carne para aprender sobre a origem deles e riscos na cadeia
de suprimento de cada produto; e (b) ciência cidadã: digitalizar o rótulo de produtos de carne
para contribuir com dados a uma iniciativa de mapear cadeias de suprimento no Brasil, saber
de onde sai a comida e onde é vendida.
AVISO
Os dados contidos no aplicativo DO PASTO AO PRATO sobre os riscos na cadeia de
suprimento de abatedouros e produtos no supermercado são ilustrativos - não significa que
esta carne em particular estava ligada a casos de ilegalidade.
Ainda não é possível no Brasil inteiro rastrear produtos de carne até uma fazenda específica.
Os indicadores contidos no aplicativo DO PASTO AO PRATO são baseados em dados
detalhados sobre os municípios ou as fazendas que forneceram gado para cada frigorífico

entre 2016 e 2019, e os riscos socioambientais associados a cada local. Temos feito todos os
esforços razoáveis para evitar erros, e achamos que eles representam o melhor cálculo
possível, usando dados públicos sobre os impactos de produtos de carne nas pessoas e no
planeta, mas não nos responsabilizamos por sua precisão. O cálculo científico de cada destes
indicadores é detalhado no 'dashboard' e nos links fornecidos lá. Se houver alguma dúvida,
entre em contato pelo e-mail dopastoaoprato@trase.earth.
CANCELAMENTO E TÉRMINO
Se quiser apagar sua conta, mande um e-mail intitulado: "apaga conta" do e-mail vinculado à
conta de usuário para o endereço eletrônico dopastoaoprato@trase.earth. Como os dados
salvos no funcionamento do aplicativo DO PASTO AO PRATO são anônimos (ou seja, não
estão vinculados às informações de identidade do usuário), os dados sobre os produtos
digitalizados serão retidos, de acordo com nossa política de privacidade.
MUDANÇA DE TERMOS DE USO
O aplicativo DO PASTO AO PRATO tem o direito de ajustar estes termos de uso se um
requisito é necessário pelo melhor desenvolvimento da plataforma, em caso de alterações
legais ou no caso de um ajuste da gama de produtos e ofertas. Os termos de uso alterados
serão enviados aos usuários registrados por e-mail no máximo uma semana antes de sua
entrada em vigor. Além disso, o aplicativo DO PASTO AO PRATO publica os termos de uso
alterados no aplicativo.
Os termos de uso podem ser contestados dentro de duas semanas a partir da entrada em
vigor.
LEI APLICÁVEL
O uso deste aplicativo e todas as disputas legais relacionadas estão sujeitas aos termos e
condições seguintes, de acordo com as leis da Suécia.

