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A Associação Internacional da Soja 
Responsável (RTRS) convida você a participar 
da Visita de Campo em Sorriso, Brasil, de 
9 a 12 de fevereiro de 2020.
Os objetivos da visita são:

• participar e informar-se do processo de produção de soja, da 
implementação da certificação RTRS e de seus impactos sociais e 
ambientais

• entender como é o relacionamento com as comunidades locais 
como resultado da certificação;

• aprender sobre a produção agrícola e o potencial de Sorriso e sobre 
a integração com a logística e as parcerias com os governos locais.

Este convite é uma oportunidade para gerar vínculos com outras 
organizações e com produtores e comunidades locais certificados 
pela RTRS, para aprender e participar das conversas.

Participe desta visita e faça parte da 
transformação da cadeia de valor da 
soja.
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Bem-vindos
Bem-vindos à Jornada de Aprendizagem da RTRS no Brasil. A seguir, 
encontrarão todas as informações que vocês necessitam sobre a 
Visita de Campo da RTRS em Sorriso, Brasil.

Ao longo de toda essa visita, vocês conhecerão melhor os produtores 
da RTRS e visitarão fazendas certificadas de diferentes portes. Vocês 
serão testemunhas dos impactos positivos da certificação RTRS e 
promoverão a integração com a cadeia de fornecimento da soja.

Esperamos que possam participar dessa jornada.

Sobre o estado de Mato Grosso
O estado do Mato Grosso tem a maior produção de 
soja, milho, algodão, gado de corte e girassol do Brasil.
O Mato Grosso possui tem 3 biomas: o Cerrado, a 
Amazônia e o Pantanal. Cuiabá é a capital, a 450km 
de Sorriso.

Sorriso
Sorriso é reconhecida como a capital nacional da soja 
no mundo inteiro. A cidade foi fundada há apenas 33 
anos e, atualmente, a maior parte de sua produção 
passa pelos portos da região norte, no estado do Pará.

O município de Sorriso é um dos maiores produtores 
de peixe do Brasil, que figura entre os cinco maiores 
países produtores de peixe do mundo.
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Programação

8:00 
De São Paulo ao Sinop Voo 1480 GOL 
GRU/OPS às 9h25 de São Paulo. Hora de 
chegada em Sinop,11h10

Ônibus de Sinop a Sorriso 80 km
Pernoite em Sorriso, no Hotel Darroá

DOMINGO, 9 DE FEVEREIRO

SEGUNDA, 10 DE FEVEREIRO
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8:00 
Visita a um produtor integrado de suínos

10:00 
Visita ao frigorífico de suínos Nutribras, em 
Sorriso

ALMOÇO EM SORRISO

15:00
Visita a projeto educativo da CAT Sorriso em 
escolas

Reunião com produtores, o prefeito e outras 
autoridades da cidade de Sorriso.
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TERÇA, 11 DE FEVEREIRO

Membros da Associação Amigos da Terra 
(CAT), que apoiam produtores que adotam 
boas práticas agrícolas e / ou fazem a transição 
para a agricultura sustentável.

8:00
Visita à Fazenda Poranga - Projetos sociais.

10:00 
Visita à Fazenda Santana - Colheita de soja.

ALMOÇO NA FAZENDA

14:00
Visita à Fazenda Santa Maria da Amazônia 
- Colheita de soja e plantio de milho; pro-
dução de algodão e de gado de corte.

JANTAR NA FAZENDA

8:00
Saída de Sorriso de ônibus até Sinop
(80km)

Voo direto - OPS / GRU Flight 1481 GOL, 
chegada às 15:15 h.
Voo internacional para a Europ.a

QUARTA, 12 DE FEVEREIRO
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Fazenda Santa Maria da Amazônia

Fazenda Poranga - Projeto social

Mato Grosso

Fazenda Santana
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Em Sorriso, a Estratégia PCI está lançando o Programa PCI com base 
em três pilares: Produzir, Conservar e Incluir.

A RTRS aderiu ao Programa PCI em Sorriso em junho de 2019, ao 
assinar um Memorando de Entendimento com a CAT Sorriso e a IDH 
para incentivar a produção sustentável de soja e a agropecuária de 
baixo carbono em Sorriso, por meio de uma nova abordagem 
jurisdicional.

Essa iniciativa de cooperação visa, entre outras metas, apoiar os 
agricultores e comerciantes da região envolvidos na produção 
responsável de soja e ajudar a desenvolver uma abordagem 
jurisdicional de mercado para atingir o patamar de produção 100% 
responsável; essa iniciativa inclui o aumento das áreas produtoras de 
soja certificadas pela RTRS para 150.000 hectares até 2024

Os casos de produção responsável, como 
as fazendas certificadas que propomos 
visitar acima, podem ser fortalecidos e 
multiplicados - A Estratégia PCI em Sorriso, 
endossada pela RTRS.

Saiba mais sobre a estratégia PCI neste breve vídeo.

https://youtu.be/pS7n6xhTVYI
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Sobre a Associação Amigos
da Terra (CAT)
Ao longo de seus 17 anos de história, a Associação Amigos da Terra 
(CAT) tem trabalhado em iniciativas voltadas a reconhecer e valorizar 
o produtor que implementa boas práticas agrícolas, que promove a 
transferência de tecnologias e que está fazendo a transição para a 
agricultura sustentável, através do plantio direto para proteger o solo 
e da implementação do padrão de certificação internacional da 
RTRS  em fazendas de médio e grande porte.

Nossa missão é “gerar riqueza enquanto preservamos a vida”, 
conscientizar e apoiar as boas práticas para promover o desenvolvimento 
social, econômico e ambiental. Nossos parceiros nos ajudam neste 
trabalho focado na sustentabilidade.

CAT:
• Oferece assistência técnica a pequenos produtores de produtos 
orgânicos e laticínios.
• Encoraja as crianças a preservar o ambiente através de projetos de 
educação ambiental.
• Promove a participação das mulheres no âmbito rural.

CAT tem gerado estas ações com base na seriedade, na transparência 
e na busca contínua de benefícios para seus membros e para a 
população geral.
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27

PROPRIEDADES
CERTIFICADAS

ÁREA TOTAL
CERTIFICADA

(HA)

ÁREA CULTIVADA
SOJA

(HA DE)

ÁREA DE
RESERVA LEGAL

(HA)

PRODUÇÃO DE
SOJA CERTIFICADA

(TON)

104.335 72.204 35.475 235.493



Custos da visita de campo

Custos por participante
(Os voos internacionais para São Paulo não estão incluídos).

€ 935 / pessoa*

Este valor é para um grupo de 10 pessoas; se forem mais de 10 partici-
pantes, o custo da Viagem de Campo será menor.  

Inclui:
* Almoços e jantares. Deslocamentos PARA/DESDE os hotéis. Veículo 
executivo para a visita dos estabelecimentos de produção e 
comunidades em volta das fazendas. Inclui também serviços de 
tradução português – inglês nas visitas. 

• Os preços das diárias de hotel em Sorriso e dos bilhetes de avião 
entre São Paulo e Sinop são estimativos e podem variar segundo as 
companhias aéreas.

IMPORTANTE:
As inscrições estão abertas até 24 de janeiro de 2020.

Esperamos suas notícias

*Todos os participantes deverão entregar uma isenção de responsabilidade a 
favor da Round Table on  Responsible  Soy Association (RTRS). Este documento 
será circulado pelo Secretariado da RTRS  e coletado antes do evento (31 de 
janeiro).
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