Teleconferência em 11 de março de 2009
ATA 59
De: Cecilia Gabutti
Para: Membros do Comitê Executivo
Participação de:
Indústria – presentes: Christopher Wells (Banco Real), Jan Nicolai (Nutreco), Brigit Hofer
(COOP)
Sociedade Civil - presentes: Cássio Franco Moreira (WWF), Jeroen Douglas (Solidaridad)
Produtores: Guillermo Terol (DAP), Caio Magri (Ethos)
Secretaria da RTRS presentes: Miguel Hernández, Cecilia Gabutti

1- Aprovação da ATA 58
Com relação à última teleconferência, faz-se menção ao caso e à postura do WWF. O
WWF Internacional declarou oficialmente que permanecerá na RTRS por considerar que a
produção de soja GM pode ser mais responsável. Alguns participantes pensam que este
tema deveria constar da agenda a ser tratada em uma reunião física dos membros do Comitê
Executivo. Há comentários em torno da idéia de um possível padrão RTRS que permita
uma certificação de soja não OGM RTRS. Cássio preparará um comunicado para posterior
apresentação aos membros do Comitê Executivo e sua discussão como ponto da agenda na
reunião física.
Conclusão:
Cássio encaminhará uma proposta de certificação de soja não OGM dentro do padrão
RTRS para análise e discussão pelos membros do Comitê Executivo durante a reunião
física em maio.

2- Quadro de Membros:
-

94 Membros
Wheb Biofuels e Carrefour não pagaram suas anuidades. A fim de reverter esta
situação, a secretaria fez várias chamadas telefônicas e enviou diversos e-mails.
EcoSecurities não é mais membro, após afirmar que não sabia que os membros
deviam pagar uma anuidade para fazer parte da organização.
Após a fusão dos membros Friesland e Campina, eles agora pagam somente uma
anuidade.

Conclusões:
- Aumento do número de membros.
- Ecosecurities deixou de ser membro da RTRS.

3- Finanças da RTRS
Hoje a RTRS conta com 24.000 euros disponíveis.
Estamos à espera das seguintes doações:
SECO 100.0000
MVO 68.000
E o pagamento das anuidades de 2009.

4- Atividades Após o Mês de Maio
Miguel explica que nós não temos recursos para as atividades após o mês de maio e, por
isso, será necessário fazer uma seleção das atividades essenciais com as quais temos de
começar. Chris faz referência a uma conversa mantida com Miguel sobre o assunto e diz
que os seguintes pontos poderiam ser considerados prioritários:
-

Sistema de verificação
Interpretações Nacionais
Testes de campo

Frente às restrições orçamentárias da RTRS, talvez fosse uma boa ideia solicitar o apoio de
Ben e Gina quanto aos testes de campo. ONGs, tais como o WWF, poderiam ajudar com os
testes de campo no Brasil.
Guillermo menciona a possibilidade de se fazer um teste de campo no Paraguai em pequena
escala. Brigit sugere que solicitemos a ajuda de produtores membros com os testes de
campo e, de alguma forma, com base nessa colaboração, talvez pudéssemos isentar os
produtores específicos da obrigação de pagar anuidades, como modo de reconhecimento.
Teríamos de pensar sobre as condições destes acordos de colaboração, visto que os
membros do Comitê Executivo consideram a ideia positiva.
Jeroen afirma que, por um lado, devemos colocar o foco no sistema de verificação e, por
outro, nos testes de campo, e que ele gostaria de falar ainda da necessidade de discutir sobre
a cadeia de fornecedores e do controle das declarações. Estes temas também deveriam estar
entre as nossas atividades prioritárias após o mês de maio.
Com relação à questão do controle das declarações, vários membros do Comitê Executivo
concordam que este assunto deve ser tratado com urgência. Solicitou-se ao novo Diretor de
Comunicações que desse algumas linhas gerais sobre o assunto. Uma das opiniões
apresentadas sustenta que o sistema para emissão de declarações sobre os produtos em si
poderá ser desenvolvido mais adiante.
Entretanto, é necessário buscar recursos para realizar as atividades e, para isso, precisamos
de ideias mais elaboradas.
Jan Nicolai concorda com a necessidade de elaborar um plano de atividades, e o respectivo
orçamento de cada uma delas, para estar em condições de pleitear o acesso a recursos.
Precisamos deste plano para gerar confiança. Temos de estar preparados.

Jeroen sugere fazer os testes de campo com base em testes piloto. Temos de definir os
termos de referência e devemos fazê-lo com diferentes produtores grandes, médios e
pequenos e ser muito seletivos.
Miguel comenta que preparou um plano com 3 principais atividades e diz que é muito caro
ter a Proforest como coordenadora do processo. O processo de P&C, incluindo os serviços
da Proforest, custou aproximadamente 430.000 euros. Uma sugestão seria utilizar os
serviços de consultores individuais para reduzir os custos do processo. Miguel recebeu o
currículo de Liz Muller e talvez ela pudesse dar assessoria técnica – e, conforme
mencionado pelo Chris, contaríamos com o apoio dos membros que desejem colaborar,
com o suporte do Programa de Extensão e recursos internos. No entanto, sem dúvida,
precisaremos de mais recursos para as reuniões físicas, e por isso Miguel sugere preparar
um plano de trabalho mais detalhado a ser apresentado ao CE dentro de 2 semanas. Temos
suficiente informação de diferentes fontes para desenvolver um plano de atividades mais
minucioso.
Jeroen considera que também deveríamos incluir, no plano, os mecanismos de controle da
cadeia de fornecedores e procedimentos para um sistema de comunicação, de queixas e
reclamações, além da discriminação dos recursos necessários para um período de
aproximadamente um ano e meio.
A RTRS elaborou um bom padrão e precisa de um bom sistema de verificação, além de um
bom sistema de comunicação de queixas e reclamações, antes de 2010. Para isso,
precisamos de um plano bem elaborado. É necessário elaborar um plano de atividades e
orçá-lo para saber como iremos implantar estas atividades ao longo do próximo ano e meio.
Chris comenta que o uso do logotipo e do nome deve ser discutido o quanto antes e
considera esta questão como mais prioritária que o mecanismo de queixas e reclamações,
pelo fato de a RTRS estar recebendo pedidos de autorização de uso do logotipo. Jeroen
afirma que isto é parte do sistema de queixas e comunicações e do uso do logotipo.
Miguel menciona que foram encaminhadas várias propostas de pedidos de recursos ainda
sem resposta. Temos de incluir oportunidades de obtenção de recursos no plano. Miguel
solicita a ajuda de Jeroen e Cássio, que aceitam dar um feedback a respeito do documento.
Conclusões:
- É prioritário definir as atividades a serem realizadas após o mês de maio
- Pediu-se ao Diretor de Comunicações que apresentasse algumas linhas gerais
sobre a utilização da marca e do logotipo.
- Miguel preparará um plano de trabalho para o período posterior a maio deste
ano, com atividades e recursos necessários e oportunidades de obtenção de
recursos. Haverá uma revisão preliminar do plano que será comentada por
Jeroen e Cássio antes de sua apresentação aos membros do Comitê Executivo.
Prazo: 2 semanas.

5 – Informações Atualizadas sobre a RT4
Algumas das ações realizadas para difusão da RT4:
O convite da conferência foi enviado por e-mail aos membros do Grupo de
Desenvolvimento, membros do Comitê Executivo e pessoas no banco de dados da RTRS.

Há um novo site da conferência, que contém informação sobre a Agenda, a Cidade e o
Hotel, Inscrição, Imprensa, Contatos e Patrocinadores, entre outros.
Também fizemos difusão nos sites internacionais
Ação Verde e Green Business.
Ben participou da Expoagro para difundir as atividades da RT4 e da RTRS.
Solicitou-se a colaboração da Aapresid para a publicação de um banner e de um artigo em
sua newsletter.
No que diz respeito ao banner, Guillermo pede a troca da imagem do trator, em razão da
necessidade de promover imagens de soja sustentável, Miguel comenta que as mudanças já
foram solicitadas. O novo banner será enviado quando ficar pronto.
Tomou-se a decisão de convidar os Ministros da Agricultura e do Meio Ambiente do Brasil
para fazer a inauguração e o encerramento da conferência. Carlo e Cássio farão os convites.
Jeroen pergunta se é provável que os Ministros aceitem. Caio acha que existe uma alta
probabilidade e Cássio concorda.
A agenda está praticamente pronta e já começamos a fazer a divulgação para incentivar
inscrições antecipadas.
Brigit pergunta se a difusão é internacional ou somente na América do Sul e é informada
sobre a ideia de se fazer uma difusão internacional em todos os países onde há membros da
RTRS.
Até o momento temos somente 2 inscrições, mas na verdade tudo começou a menos de uma
semana.
Haverá uma inscrição especial para conferencistas. Alguns dos participantes perguntam
sobre o valor da remuneração aos conferencistas e se estas despesas foram levadas em
consideração. Miguel diz que a metade dos conferencistas não lhe pediu remuneração
alguma e que, em sua maioria, o resto solicitou somente o pagamento da hospedagem e dos
bilhetes aéreos, principalmente os conferencistas sem vínculos com a RTRS.
Caio pergunta se alguém pensou em convidar um representante da FAO. A resposta do
Miguel é negativa, em virtude da falta de definição dos temas da agenda. Caio afirma ter
contato com Graziano, no Chile, e diz que poderíamos convidá-lo para a sessão plenária.
Miguel pede a Caio para negociar a participação de Graziano. Caio aceita e diz que
informará sobre quaisquer avanços.
Conclusões:
- Há um novo site da Conferência com informações sobre o evento
- Realização de difusão na mídia local e internacional e pedidos de colaboração
aos membros da RTRS.
- Os Ministros da Agricultura e do Meio Ambiente serão convidados para
participar da Conferência.
- Caio fará contato com um representante da FAO para convidá-lo a participar
da Conferência.

6 – Informação Atualizada sobre o Programa de Extensão
Ben enviou o relatório e Miguel conversou sobre o mesmo com Chris e Jeroen. No futuro,
o formato do relatório será diferente. Fala-se a respeito de um evento na China em agosto,
com a participação do programa, e que precisaremos contar com a presença de um membro

do Comitê Executivo como representante formal da RTRS. Ainda nos resta algum tempo
para pensar sobre o assunto. Os interessados devem entrar em contato com Miguel.
Um membro do Comitê Executivo pede mais informações sobre o estande. Miguel explica
que Martin Ma da Solidaridad está em busca de um espaço na agenda e ACSOJA está
organizando um estande da Argentina, embora a RTRS tenha seu próprio estande.
Alguém menciona a ideia de organizar um evento na China antes, uma espécie de workshop
em abril, e diz que seria uma boa oportunidade de representar a RTRS na China antes do
grande evento em agosto.
Também é possível que precisemos da presença de um membro do Comitê Executivo como
representante da RTRS nessa ocasião. Guillermo pede ao Miguel para mandar um e-mail
para os membros do CE com o perfil do representante desejado. Miguel se compromete a
fazê-lo.
Conclusões:
- Haverá um evento na China em agosto e precisaremos da ajuda e presença de
um membro do Comitê Executivo. Os interessados devem entrar em contato
com Miguel
- Também haverá outro evento em abril e, certamente, precisaremos de outro
representante do CE.
- Miguel encaminhará ao Comitê Executivo uma breve descrição do perfil do
representante para ambos os congressos.
7- Lista de ações pendentes da ATA 58
-

Foi enviada uma resposta às perguntas da Dutch Soy Coalition
Saída de Luis Laranja do WWF; a vaga será ocupada por Cássio

8- Outros Assuntos
Guillermo pergunta se o grupo Maggi enviou uma comunicação formal sobre quem o
substituirá. Extraoficialmente João Shimada será seu substituto. Entretanto, como este
último não pode ser membro do Grupo de Desenvolvimento e membro do CE ao mesmo
tempo, ele o substituirá no futuro.

9- Lista de ações pendentes
N°

Ação

Quem

1

Envio da proposta do WWF a respeito da soja orgânica dentro do
Cássio
padrão RTRS

2

Linhas gerais sobre a utilização do Logotipo e da marca

3
4

Secretaria
Elaboração de um plano de trabalho com atividades para 2009
Cartas dirigidas aos Ministros da Agricultura e do Meio Ambiente Cássio e Carlo

Javier

Quando
Antes da
reunião
física
No curto
prazo
2 semanas
Nos

do Brasil

5

6

7

próximos
dias
Nos
Ação para convidar um representante da FAO para participar da
Caio
próximos
Conferência em maio
dias
Nas
Informar ao Miguel se um dos membros do CE poderá Membros do
próximas
representar a RTRS nos eventos na China
CE
semanas
Próximos
Enviar uma breve descrição do perfil do representante para estes
Miguel
eventos
dias

