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Data: 19/08/2022 

Assunto: Consulta Pública como parte das Auditorias de Certificação RTRS do Grupo de Produtores CJ 

Selecta 

Escopo: Auditorias iniciais de certificação, em grupo de produtores, frente à Interpretação Nacional 

Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável, para comercialização de soja certificada 

via cadeia física e plataforma de Crédito. 

Padrão:  

• Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável V3.1; 

• Padrão RTRS de Certificação Grupal e Multi-site V3.2; 

• Padrão RTRS da Cadeia de Custódia V2.3_ENG; 

Auditor Líder: Diego Muller 

Datas das auditorias:  05 a 12/09/2022 

 

Gestor do Grupo/Multi-site: 

Nome do Gestor                             Juliana Borges 

Cargo                                           Supervisora ESG 

Empresa                                     CJ Selecta 

Fone                                               (34) 2109-7354 

E-mail 
juliana.borges@cj.net 

Endereço Rod. MG 09; Km 2,6 – Distrito Industrial, Araguari-MG 
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Fazendas que fazem parte do Grupo 

# 
NOME DA 

PROPRIEDADE 
NOME DO PRODUTOR COORDENADAS MUNICÍPIO/ESTADO 

1 Refazenda Greice Terezinha Gatto -47,408186;-16,280833 Cristalina- GO 

2 Santo Antônio João Ulisses Monti -49,23964;-18.647.377 Canápolis-MG 

3 Antagordense Vacilânio Furlanetto -47,580682;-18,995999 Iraí de Minas-MG 

4 Campo Alegre Jaime Sebastião Battaglini -46,90139;-16,35907 Araguari-MG 

5 Estiva Robson Matsubara -47,91965;-18,67599 Araguari-MG 

6 AgroVerde Jan Luitje Bijsterveld -47,115216;-16,38784 Unaí-MG 

7 Giramundo Edílio Ferrari -46.577.179;-16.910.471 Paracatu-MG 

8 São Luiz Amauri Bataglini -47,706083;-18,862501 Estrela do Sul-MG 

9 Sayo Kendi Shimada -47,73718;-19,023706 Indinópolis-MG 

10 São Luiz Luiz Fava Junior -47,2500733;-17,4651716 Paracatu-MG 

 

Prezados, 

A FoodChain ID Certificação anuncia a realização de uma auditoria principal de certificação de vigilância 

na organização citada acima, frente ao Padrão RTRS para Produção de Soja Responsável, a ser realizada 

no período acima citado. 

Convidamos as pessoas e partes diretamente afetadas ou envolvidas nas operações da organização a 

se manifestarem livremente e apresentarem comentários com relação a: 

a) Requisitos legais; 

b) Questões sociais, incluindo a interação da organização com as comunidades locais, relações 

trabalhistas com seus empregados e prestadores de serviço, saúde e segurança; 

c) Questões ambientais, incluindo a proteção ao meio ambiente e poluição; 

d) Boas práticas agrícolas; 

e) Informações relacionadas a outras unidades de produção administradas pela organização, não 

incluídas na avaliação; 

http://www.foodchainid.com/
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f) Qualquer outro aspecto relevante para a avaliação. 

No período da consulta pública, os auditores farão entrevistas com uma variedade e número suficiente 

de pessoas afetadas ou envolvidas na operação, de origem nacional, regional ou local e das áreas 

vizinhas à plantação de soja, a fim de que as mesmas manifestem suas experiências e opiniões sobre 

a organização. 

A FoodChain ID Certificação considera que a opinião das partes interessadas ou envolvidas na operação 

contribui positivamente com a decisão da certificação. Por isso convida você a participar e enviar 

qualquer comentário ou reclamação relacionada a esta organização, o que poderá ser feito até a data 

da auditoria via correio, e-mail, telefone, fax ou qualquer outro canal de comunicação com a 

FoodChain ID Certificação ou com a Unidade Técnica da RTRS (technical.unit@responsiblesoy.org, 

telefone +54 11 4551-5070, Argentina). 

Os comentários ou reclamações enviados devem incluir detalhes como, o nome do projeto ou 

atividade envolvida, sua relação pessoal ou profissional com o projeto, comentário/reclamação e sua 

relevância, evidências (fotos, documentos, fontes de informação, etc). 

A equipe de auditoria irá avaliar as informações obtidas de acordo com a relevância das mesmas frente 

ao Padrão e, em caso afirmativo, tal comentário/reclamação será comunicado ao solicitante da 

certificação e será levado em conta na decisão da certificação. 

A FoodChain ID Certificação garante a confidencialidade da autoria e notificará o autor a respeito do 

resultado da avaliação. O mesmo poderá consultar o relatório de auditoria que estará disponível 

publicamente no site da FoodChain ID Certificação e da RTRS. 

Contamos com sua colaboração e desde já agradecemos. 

 

Atenciosamente, 

 

Reinaldo Rodrigues 

Gerente de Certificação 

FoodChain ID Certificação  

Fone: (51) 3012 7080 

Email: reinaldo.rodrigues@foodchainid.com.br 
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