Conferência Telefônica 29 de Junho, 2009
Ata 64
De: Cecilia Gabutti
Para: Os membros do Comitê Executivo
Representantes de Indústria presentes: Guillermo Prone (ACSOJA), Daniel Furlan
Amaral (Abiove), Jan Kees Vis (Unilever), Jan Nicolai (Nutreco).
Representantes da Sociedade Civil presentes: Jeroen Douglas (Solidaridad), com voto
delegado de Fundação Moisés Bertoni, Ashis Mondal (ASA), Cassio Franco (WWF)
Representantes dos Produtores: Alvaro Dilli (SCL Agricola), Joao Shimada (A. Maggi),
Guillermo Terol (DAP)
Representantes do Secretariado da RTRS presentes: Miguel Hernández, Cecilia Gabutti
Quórum confirmado.

1. Ajustes ao POA
1.1. Acrescentar os 37.000 ha que SCL Agrícola ofereceu para testes de campo
1.2. Adicionar o documento sobre os termos de referência para o Pagamento por
Serviços Ambientais enviado pela Abiove ao POA
1.3. São solicitados mais detalhes no orçamento sobre a contratação do novo staff para
o Secretariado proposto no plano. São solicitados detalhes sobre os custos que
envolveria e como seriam cobertos os mesmos.
2. Aprovação da ata #60, #61, #62 #63.
2.1. Ata 60: Aprovada
2.2. Ata 61
Adicionar os comentários enviados pela Abiove ao documento:
-

O Sr. Carlo Lovatelli realizou a proposta de incluir alguns guias depois do período
dos testes de campo, por exemplo considerar Zonas Econômicas e Ecológicas.

-

Agregar um comentário, que fez Cassio Franco, sobre que as HCVA são um assunto
importante e que representam 65% ou 70% do processo de certificação.

-

Falta a palavra “dois” numa referência feita por Fabio da Abiove, quando se refere
ao reforço do Pilar 2 para os produtores.

-

Quanto à discordância do Fábio a respeito da diferença com WWF, não está
claramente expresso no texto, o texto deveria fazer referência a Zonas econômicas
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e ecológicas, tema que se tem debatido em numerosas audiências públicas e foi
aprovado por Conama1.
2.3. Ata 62:
Jeroen explica que na próxima assembleia os membros devem aprovar a ata, que o
CE deve aprovar o rascunho para poder colocá-lo na web.
Rascunho da ata 62: aprovado
2.4. Ata 63:
É necessário fazer uma modificação nas conclusões sobre a delegação de votos. O
CE não resolveu como vai ser administrado este tema. O Secretariado deve enviar
uma proposta sobre sugestões nos procedimentos estabelecidos nos regulamentos.
Conclusões:
- Ata 60 aprovada
- Ata 61 incorporar pontos sugeridos pela Abiove
- Ata 62: aprovação rascunho
- Ata 63: modificação nas conclusões sobre os votos delegados
3. Plano Operacional Anual
Miguel procede com a explicação do documento
3.1. Quanto à reestruturação do Secretariado: prevê-se a incorporação de 3 novas
pessoas. É solicitado a Miguel a preparação de um orçamento mais detalhado sobre
como irão impactar estas novas contratações nos custos e qual será a fonte para
financiá-los. Uma avaliação de receitas e custos mais detalhados.
3.2. Grupos técnicos de trabalho. Ainda não se tem definido a forma de seleção, talvez
deveria ser criada uma comissão de seleção e se pede convidar os membros que
pertenciam ao antigo Grupo de Desenvolvimento a participarem .
3.3. Desenvolvimento do Sistema de Traçabilidade. Sobre este tema se coloca que criar
este sistema implica num custo importante e que é uma ferramenta que está
encaminhada para a indústria e não para o produtor, e que talvez só pudéssemos
certificar 3% ou 4% da soja comercializada em nível mundial. Guillermo Prone
considera que é necessário mais tempo para analisar o conteúdo do plano. Daniel
da Abiove coincide. Guillermo Terol propõe trabalhar com Guillermo Prone e
outros produtores e voltar ao CE com comentários específicos sobre o documento.
Jeroen conclui que entende a necessidade de dispor de mais tempo para o estudo do
documento, entretanto a RTRS se enfrenta a um grande déficit financeiro e é
necessário começar com atividades de busca de fundos para dar solução a este
problema. Jeroen oferece outra teleconferência logo para tentar aprovar o
documento.
Guillermo Prone propõe mais orçamento para as AAVC (áreas de alto valor de
conservação) e PSA (pagamentos por serviços ambientais).
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Miguel explica que o orçamento alocado para estes pontos visa a desenvolver
ferramentas que permitam sua identificação, que sirva como ferramenta para os
produtores, a intenção da RTRS não é sair e mapear todas as zonas para identificar
as AAVC. Por outro lado comenta que há um sentido de urgência para ter este
plano aprovado, visto que há atividades que estão sendo levadas a cabo no mundo,
por exemplo na Índia já começaram desde junho e também a situação financeira da
RTRS é crítica neste momento.
3.4. Jeroen propõe acabar com esta discussão agora, definir a aprovação do documento
para a próxima teleconferência e iniciar a busca de fundos com o documento como
está. E acrescenta que o orçamento para PSA e AAVC é para criar uma
metodologia. Cecilia mandará o doodle para agendar data da próxima
teleconferência.
3.5. Jan Nicolai, propõe fazer um guia mais detalhado para ler este documento, que
contenha as decisões mais importantes. Jeroen propõe não fazer alterações
importantes no documento.
Conclusões:
- O orçamento para PSA e AAVC é para a criação de uma metodologia para sua
identificação.
- A aprovação do documento fica pendente para a próxima teleconferência,
entretanto com este documento já será possível iniciar uma busca de fundos.
- Cecilia enviará o doodle para agendar próxima teleconferência
- Será preparado um guia para facilitar a compreensão do documento, e um
orçamento mais detalhado sobre contratação de novo staff no Secretariado.

4. PSE, documento enviado por Abiove
Jeroen pergunta se Daniel quer fazer algum comentário adicional a respeito, Daniel não
tem comentários adicionais. Jeroen propõe incorporá-lo ao POA.
5. Espaço Aberto
São comentadas notícias surgidas no Brasil relativas a terras federais cedidas a
produtores que as têm ocupado por mais de 30 anos
6. Lista de temas pendentes
N°

Cecilia
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Tarefas
Incorporar comentários enviados pela Abiove à ata #61
Corrigir conclusão sobre votos delegados ata #63
Envio do doodle para agendar nova teleconferência
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Incorporar documento de PSA enviado pela Abiove para o POA

Miguel

4

Criar um guia que facilite a compreensão do POA e as principais
Miguel
decisões que devem ser tomadas sobre o mesmo
Desenvolver um orçamento mais detalhado sobre as despesas

1

Quem

Cecilia

Quando
Próxima
teleconferência
29 de Junho
Assim que for
possível
Próxima
teleconferência
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decorrentes da contratação de staff adicional no Secretariado

.
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