Ata N° 68
Teleconferência do Comitê Executivo
11 de novembro de 2009
Ata de: Cecilia Gabutti
Abertura. Verificação de quórum.
Representantes da Indústria presentes (presença de 3 dos 5 membros)
Jan Nicolai (Nutreco), Jan Kees Vis (Unilever) e Guillermo Prone (ACSOJA).
Representantes dos Produtores presentes: (presença de 2 dos 5 membros)
Guillermo Terol (DAP) e Alvaro Dilli (SLC Agrícola)
Representantes da Sociedade Civil presentes: (presença de 2 dos 5 membros)
Cássio Franco Moreira (WWF) e Jeroen Douglas (Solidaridad)
Secretaria: Miguel Hernandez e Cecilia Gabutti
Observação:
Há quórum para a tomada de decisões formais durante a teleconferência.
1. Aprovação da Ata No. 67 - Objetivo: Aprovação
Durante a revisão da ata são feitos os seguintes comentários:
- Cássio pede a substituição da frase “realizará um mapeamento das terras da SLC Agrícola”
na página 3 por “o WWF trabalhará com a SLC no tocante à questão de AAVC”
- Jan Kees solicita que a lista de ações pendentes volte a ser colocada no final da ata
- Chris e Ashis enviam comentários por e-mail.
Conclusão: Realizar as modificações relevantes na ata 67 e encaminhar para o Comitê.
2. Atualização do Plano Operacional 2010 e do Orçamento de 2010 – Objetivo: Aprovação
O plano contém os principais pontos incluídos na versão aprovada em julho, além das atividades
prioritárias aprovadas na última reunião do Comitê.
Descrição Geral das atividades de cada unidade:
Unidade Técnica e de Programas: (a) Testes de Campo em 4 países, (b) Interpretações Nacionais
em 5 países, (c) Criação do Grupo Técnico Internacional (versão final dos P&C), (d) Aprovação dos
P&C na Assembleia Geral, (e) Desenvolvimento da estratégia para a cadeia de custódia conforme a
proposta da IDH, (f) Desenvolvimento de cursos, treinamentos, (g) Realização de atividades
necessárias, em consonância com a EU RED, para reconhecimento dos P&C, (h) Execução de todas
as atividades regulares da RTRS: RT5, Assembleia Geral, Reuniões do CE, Teleconferências.
Unidade de Serviços ao Produtor e Extensão: (a) Difusão da RTRS na América do Sul, Europa,
China e EUA, (b) Organização de eventos, (c) Envolvimento de novos atores, com posterior
participação da RT5, (d) Estratégia de Promoção para captação de doadores europeus, (e)
Posicionamento da RTRS como Plataforma Global, (f) Explorar a possibilidade de agregar novos
atores de outras regiões como a África, Ásia.
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Unidade Administrativa: (a) Gestão financeira e contábil, (b) Preparação de relatórios financeiros
mensais para monitoramento do orçamento, (c) Elaboração de relatórios para doadores, (d)
Auditoria financeira anual, (e) Monitoramento de quaisquer requisitos administrativos e legais da
RTRS.
Alocação do orçamento total da Associação para 2010:
36% Unidade Técnica e de Programas
44% Unidade de Serviços ao Produtor e Extensão
20% Unidade Administrativa
Orçamento de 2010:
Sugere-se a inclusão de um item específico no orçamento relativo a atividades de procura de
recursos, que contenha atividades específicas e esteja fora do programa de Extensão, por tratar-se de
uma responsabilidade do Secretário Executivo.
As receitas são calculadas com base em 2 pilares: um balanço inicial e as taxas de associação, de
acordo com uma previsão de mais 80 membros até o final de 2010.
Faz-se a sugestão de rever novamente o andamento do Plano em meados de 2010.
Um dos presentes não vê os custos iniciais e encargos sociais e salariais incluídos no orçamento.
Segundo a resposta dada, esses custos foram considerados em 2009.
O plano e o orçamento de 2010 são aprovados formalmente.
Conclusões:
- Miguel incluirá um novo item referente a atividades de Procura de Recursos da
Unidade Administrativa
- Haverá uma revisão do orçamento em meados de 2010
- Plano e Orçamento de 2010 obtêm aprovação formal
3 - Cadeia de Custódia e IDH - Objetivo: Informação
Faz-se um resumo da atual situação e uma constatação do cumprimento de todos os pontos
decididos na reunião do Comitê, conforme a ata anterior. Jan Nicolai faz referências ao fim do
prazo no dia 13 de novembro, à dificuldade de encontrar varejistas e ao fato de a IDH já ter enviado
um orçamento à Secretaria para essa atividade. Cabe à RTRS arcar com todos os custos logísticos
das reuniões – e esses custos foram incluídos no plano operacional. O prazo previsto para a entrega
do documento final na reunião do CE em março talvez não seja suficiente.
Jan Nicolai será o porta-voz do Comitê de Monitoramento e Guillermo Terol também fará parte do
comitê.
Conclusões:
- A IDH atendeu a todos os pedidos referentes à proposta
- A RTRS terá de pagar os custos logísticos
- Jan Nicolai e Guillermo Terol fazem parte do Comitê de Seleção e Monitoramento do
Grupo de Trabalho.
4- Relatório dos Testes de Campo e Interpretações Nacionais - Objetivo: Informação
Informação atualizada sobre as atividades em andamento e sua evolução.
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Os documentos de trabalho dos Grupos Técnicos Nacionais serão compartilhados com os membros
do grupo, embora quaisquer modificações ou sugestões devam ser feitas por meio de ferramenta de
consulta, disponível a partir da semana que vem no site da RTRS.
No telefonema foi enfatizado o fato de que todo auditor que realizar auditorias na RTRS deverá
verificar o cumprimento e não realizar nenhum comentário adicional que não se refira aos
requerimentos dos P&C da RTRS.
Ainda não foi recebida a proposta definitiva da Proforest sobre a coordenação do Grupo Técnico
Internacional.
Conclusões:
- Proposta definitiva da Proforest pendente
- A partir da semana que vem será realizada uma consulta pública sobre os documentos
de trabalho dos GTN da Argentina, Paraguai, Brasil e Índia.
5- Reconhecimento da EU RED – Objetivo: Tomada de decisões
Enviou-se uma carta solicitando uma avaliação preliminar com vistas à superação de possíveis
“lacunas” no documento, assim como seu alinhamento aos requisitos da EU RED para posterior
reconhecimento.
Existem diferentes posturas: alguns acham que é preciso esperar até termos uma versão final do
documento e do sistema de verificação, bem como do sistema de cadeia de custódia, para fazer uma
apresentação final; e outros preferem criar um grupo de trabalho de análise do documento para
identificar quais as necessidades para conformidade com a EU RED.
Toma-se a decisão de criar um grupo de trabalho. Para tal, será necessário elaborar termos de
referência, contando com o envolvimento da Secretaria e do Comitê.
Conclusão:
- Criação de um grupo de trabalho para a consonância dos P&C com a EU RED, e
elaboração de termos de referência do grupo
- Envolvimento da Secretaria e do Comitê nesta atividade.
6- Outros Assuntos

A Aliança Internacional de Produtores de Soja (ISGA, na sigla em inglês) anunciou que
está preparando um manual com 6 princípios básicos. Discute-se a possibilidade de buscar
uma aproximação à organização para unir forças. Guillermo Prone, representante da
ACSOJA e membro da Secretaria da ISGA, explica que a associação de produtores ISGA
visa exclusivamente à publicação de um Manual de boas práticas e não tem por objetivo
criar um sistema de verificação. A ISGA não tem como finalidade a certificação de acordo
com estes princípios – seu trabalho se assemelha mais a uma assessoria para produtores-, os
objetivos de ISGA também são trabalhar junto com organizações membro visando a compartilhar
experiências, promover uma boa comunicação com relação à soja e fomentar o livre comércio de
grãos e produtos derivados dentro de um âmbito de transparência.
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A ISGA não deseja ter um sistema de certificação porque algumas organizações dentro da ISGA
possuem esquemas próprios, mas para ACSOJA, a RTRS é o esquema de certificação que eles
representam.
A ideia de uma aproximação pela Secretaria é apoiada.
Entretanto, a CBL da Holanda manifestou interesse em se tornar membro da RTRS dispondo-se a
pagar uma quantia adicional à Associação. Menciona-se a hipótese de criar uma nova categoria de
membros, que estaria condicionada à possibilidade de fazer mudanças no regulamento.
Sugere-se considerar esta possibilidade e analisá-la mais adiante.
Próxima teleconferência: 19 de janeiro.
Conclusões:
- ISGA - Diferentemente da RTRS, visa a desenvolver um manual de Boas Práticas
Agrícolas e não criará um sistema de certificação, tendo por objetivo dar Assessoria.
- Consideração da possibilidade de criar outra categoria de membros para a cadeia de
custódia.
- Próxima teleconferência: 19 de janeiro de 2010
Lista de Ações Pendentes:
N°
1

2
3
4

Ação
Incluir comentários no Plano
Operacional (POA) 2010 sobre
atividades de Procura de Recursos
Revisão do Orçamento de 2010
Pedir a Proforest para enviar
Proposta Final
Escrever Termos de Referência para
Grupo de Trabalho sobre
consonância com a EU RED

Quem
Miguel

Quando
O quanto antes

Comitê
Executivo
Cecilia

Meados 2010

Secretaria e
Presidente

O quanto antes
O quanto antes
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