Minutas # 77
Teleconferência do Comitê Executivo
Data: 9 de setembro de 2010.
Minutas Feitas por: Delfina O’Grady
Representantes do Grupo da Indústria: 4 membros presentes de 5.
Jan Nicolai (Nutreco) e Victor Castro (CARBIO). Chris Wells (Santander) delegou seu voto em Jeroen
Douglas.
Representantes do Grupo dos Produtores: 3 membros presentes de 5.
John Landers (APDC), Alex Ehrenhaus (Los Grobo) e Alvara Dilli (SLC).
Representantes do Grupo da Sociedade Civil: 3 membros presentes de 5. Cassio Franco Moreira (WWF),
Jeroen Douglas (Solidaridad). Voto em Representação: Ashis Mondal (ASA) delegou seu voto em Jeroen
Douglas.
Secretariado da RTRS: Agustín Mascotena e Delfina O’Grady.
1. Abertura - Jeroen Douglas, Presidente da RTRS e quem preside a reunião
Jeroen Douglas apresenta o novo Diretor Executivo da RTRS, Agustín Mascotena, quem foi selecionado por
uma comissão integrada por Christopher Wells (Santander), Alvaro Dilli (SLC), Frederik Vossenaar (LNV),
Jeroen Douglas (Solidaridad) e Cecilia Gabutti (Gerente da Unidade Técnica). Agustín Mascotena se
apresenta fazendo um resumo de sua experiência profissional. Tem uma licenciatura em Economia Agrícola e
um mestrado em Administração de Empresas. Sua intenção é conhecer todos os membros do Comitê
Executivo antes da próxima reunião do CE (outubro).
2. Aprovação das minutas 73, 75 e 76
São aprovadas as minutas.
Comentários acerca das Minutas 76 sobre o grupo de trabalho do Brasil. Sugere-se convidar a Abiove e a
Aprosoja para a próxima reunião do CE. O Diretor da RTRS deveria visitar a Aprosoja.
John Landers pergunta a respeito do logo. Agustín Mascotena verificará se foi aprovado.
3. Finanças e Arrecadação de Fundos
É compartilhado um documento com as receitas e despesas totais da RTRS. Estamos esperando uma doação
pendente de MVO, receitas do Projeto Salsa (próximo ano), e existe um acordo por um empréstimo com
Solidaridad.
O Diretor da RTRS está trabalhando num Plano de Negócio 2011. Ele deveria ser aprovado na próxima
reunião do CE.
4. Atualização da Unidade de Comunicação e Extensão Geral
O trabalho de John Strak com a RTRS finalizou. Motivos: * Não alcançou seus objetivos, os quais eram: 40
novos membros em 1 ano de trabalho (até agora conseguiu 4 membros). * Era o recurso mais oneroso da
RTRS. * Em sua última reunião de extensão no Reino Unido, agiu de forma errada e obteve maus resultados.
Agustín Mascotena assistiu ao seminário da RTRS na Dinamarca em sua substituição. Planeja-se sua
substituição. Enquanto isso, a RTRS pedirá ajuda à Fefac ou ao WWF (o último ajudou à RTRS no último
seminário na Europa).
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Aproximação na Bolívia: Em agosto, a Unidade de Extensão organizou uma reunião para apresentar a RTRS
e o Padrão RTRS. Conclusão da aproximação: O contexto é muito complexo. A RTRS, junto com
Solidaridad, começará a difundir o padrão RTRS nesse país.
Conclusão do seminário na Dinamarca: Muitos países esperam soja sustentável Não-GM. A indústria está
pensando em “alguma coisa extra” por soja responsável.
5. Atualização de Atividades da Unidade Técnica
Maiores e Menores não-conformidades: Foi solicitado um orçamento à Proforest e Newforesight para
coordenar um Grupo de Trabalho. Este grupo deveria estar constituído de maneira equilibrada (três grupos).
Para outubro a RTRS precisa contar com “maiores e menores” de nosso padrão.
John Landers menciona que o sistema APDC é uma boa colaboração para a certificação RTRS.
A Proforest sugeriu um processo total de várias partes interessadas com uma consulta adicional. Isto precisa
de mais tempo do que a RTRS tem hoje.
Sugere-se criar um grupo que represente os três grupos e fazer uma comparação com sistemas existentes
(UTZ, Rainforest Alliance, etc). Não seria necessária nenhuma consulta adicional.
Os membros do CE presentes na teleconferência concordam com esta sugestão.
Plataforma IT: propostas de 6 fornecedores. Foram selecionados 3 para a rodada de apresentações:
ExImWare, Intact, ChainFood. Em 10 de setembro, os 3 candidatos farão suas apresentações.
Os critérios de avaliação destes possíveis fornecedores incluem: experiência, localização logística e
orçamento.
São convidados todos os membros do CE a participar das apresentações e da Comissão de seleção.
Processo de Acreditação: É compartilhado um diagrama de fluxo que descreve os passos para a acreditação
do Organismo de Certificação (OC). O OC deverá ser pré-acreditado pela RTRS. O pagamento da taxa por
parte do OC se dividirá em duas fases. A primeira fase é depois que o Secretariado oferece um
reconhecimento preliminar ao OC por 6 meses para obter uma acreditação positiva por parte de um
Organismo de Acreditação (OA) aprovado. E uma segunda fase é depois que a RTRS lhe concede a total
aprovação ao OC.
O montante da taxa ainda não tem sido determinado.
O OC deve calcular o custo para produtores durante o processo de acreditação.
Cassio sugere contar com um ou dois organismos de acreditação em nível internacional no início do processo.
Ter diferentes níveis (nacional ou internacional) em diferentes países pode tornar mais complexo o controle
da RTRS.
EU RED: São esperados para outubro os comentários formais da Comissão Europeia. Se não for necessário
introduzir alguma modificação, a decisão final será tomada em dezembro.
6. Datas importantes:
Próxima reunião do CE: 19 e 20 de outubro em Buenos Aires.
Conferência IDH: 2 e 3 de dezembro. Jeroen Douglas representará a RTRS como Presidente.
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Lista de coisas para fazer

Atividade
#

Que

Quem

Quando

1

Visitar a Aprosoja e convidá-los para a próxima
reunião do CE.

Agustín Mascotena

Antes da
próxima
reunião do
CE

2

Apresentação do Plano de Negócio 2011.

Agustín Mascotena

Próxima
reunião do
CE

3

Conformação do GT sobre “Maiores e Menores”.

Unidade Técnica

Assim que
for possível

4

Seleção do provedor da plataforma IT.

Comissão de
Seleção (CE &
Secretariado da
RTRS)

Asim que for
possível

5

Confirmação de aprovação do logo.

Agustín Mascotena

Assim que
for possível
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