
 

                                                                                                                                        

 

  

 

 
 

28 DE NOVEMBRO  
 

Patrícia Souza e Débora Resende 

 
 

 
SEMINÁRIO 
SOJA PLUS 

BRASIL 2019 



 

                                                                                                                                        
SUMÁRIO 

 
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO NACIONAL DO PROGRAMA SOJA PLUS .......................................................................3 

1. REUNIÃO ESTRATÉGICA ...............................................................................................................................................3 

2. PALESTRAS UFV: “SUSTENTABILIDADE NA CADEIA DA SOJA” .........................................................................4 

3. SEMINÁRIO SOJA PLUS BRASIL 2019 ..........................................................................................................................5 

ABIOVE ..................................................................................................................................................................................5 

IBS ...........................................................................................................................................................................................5 

UFV/AGROPLUS ...................................................................................................................................................................6 

RIBER/KWS ...........................................................................................................................................................................6 

IRRIGANOR ..........................................................................................................................................................................6 

AIBA ........................................................................................................................................................................................6 

CARGILL ...............................................................................................................................................................................7 

FAMASUL/SENAR-MS: ........................................................................................................................................................7 

FAEMG ...................................................................................................................................................................................7 

4. CURSOS E TREINAMENTOS...........................................................................................................................................9 

5. ORGANIZAÇÕES REPRESENTADAS NA REUNIÃO E NO SEMINÁRIO ............................................................... 10 

6. CONTATOS: .......................................................................................................................................................................1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                        

RELATÓRIO DO SEMINÁRIO NACIONAL DO PROGRAMA SOJA PLUS 

VIÇOSA, MINAS GERAIS, BRASIL. 28 e 29 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

O Seminário Soja Plus Brasil 2019 aconteceu na Universidade Federal de Viçosa, no dia 28 de novembro, e 

reuniu parceiros do programa afim de apresentar os resultados alcançados até o momento e as perspectivas 

para os próximos anos. 

1. REUNIÃO ESTRATÉGICA  

 

28/11/2019, QUINTA-FEIRA, 9:00 

Local: Fundação Arthur Bernardes 

 

Durante a manhã do dia 28 de novembro, foi realizada uma reunião estratégica entre ABIOVE 

(representada pelo Gerente de Sustentabilidade e Coordenador do programa, Bernardo Pires), as empresas e 

associações parceiras do programa: CARGIL (representada por Letícia Matias), AIBA (representada por 

Samuel Lopes), IRRIGANOR (representada por Juliana Oliveira), IBS (representado por Débora Marchini), 

FAMASUL (representada por Gislene Garcia),KWS (representada por José Benevides), FAEMG 

(representada por Silvana Novaes) e a UFV, representada pelo atual Diretor-Presidente da Fundação Arthur 

Bernardes, Rodrigo Gava) e os professores Aziz Galvão da Silva Júnior e Denis Medina Guedes, 

coordenadores do programa no campi Viçosa e Florestal, respectivamente. 

Na reunião, Rodrigo Gava enfatizou a importância de projetos como o Soja Plus para a Universidade 

e o apoio integral da FUNARBE na 

assistência aos docentes para a realização da 

sua gestão.  Também aproveitou para 

apresentar a estrutura operacional do 

gerenciamento dos recursos de cada projeto e 

um pouco da história da FUNARBE, que 

caminha para seus 40 anos de atividades. 

Foram apresentadas as novas ações 

realizadas pelos estagiários no âmbito do 

programa. Uma delas foi o mapeamento dos 

processos de segurança do trabalho e das leis trabalhistas abordadas pelo Soja Plus. Essa metodologia permite 

descrever os processos operacionais das fazendas visitadas, de forma a contribuir para o seu gerenciamento 

mais eficaz. 

Para finalizar, Bernardo Pires expôs alguns números do programa, que indicam a sua extrema importância 

para a cadeia de soja brasileira no atendimento às demandas do mercado mundial. Além disso, apresentou o 

Figura 1: Reunião estratégica 



 

                                                                                                                                        
novo programa voltado a Pagamentos por Serviços Ambientais, elaborado pelo Grupo de Trabalho do Cerrado 

(GTC), que entrará em vigor no próximo ano. 

Ao longo das discussões, foram levantadas diversas questões relacionadas à necessidade de adequação do 

conjunto de placas fornecidos pelo programa, as premiações de incentivo aos produtores participantes e as 

demandas relacionadas aos manuais de gerenciamento de resíduos sólidos. Para isso, foi proposto, para o 

início do próximo ano, um Workshop Técnico com o objetivo de reunir uma comissão técnica junto aos 

parceiros do programa para solucionar todas estas questões levantadas de maneira mais eficiente e sustentável. 

 
                                            Figura 2: Parceiros do Programa Soja Plus (Local: Dendrologia-UFV) 
 

2. PALESTRAS UFV: “SUSTENTABILIDADE NA CADEIA DA SOJA” 

 

28/11/2019, QUINTA-FEIRA, 14:00 

Local: Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância (CEAD-UFV) 

 

As palestras sobre sustentabilidade na cadeia da soja foram ministradas pelos professores do Departamento 

de Engenharia Agrícola e Ambiental, Everardo Mantovani e Marcos Heil. 

O Prof. Marcos Heil, membro do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, abordou as 

mudanças do uso do solo e potencial de fixação do carbono na cultura da soja. Em seguida, o Prof. Everardo 

mencionou sobre a importância da sustentabilidade hídrica para expansão sustentável da irrigação na produção 

de alimentos. 

 
                                                   Figura 3: Prof. Marcos Heil (esquerda) e Prof. Everardo Mantovani (direita). 

 



 

                                                                                                                                        

3. SEMINÁRIO SOJA PLUS BRASIL 2019 

 

28/11/2019, QUINTA-FEIRA, 18:30 

Local: Departamento de Engenharia Florestal, UFV 

 

A mesa de abertura do foi composta pelo atual Reitor da Universidade, Demétrius David da Silva, o Diretor 

do Centro de Ciências Agrárias, Rubens Alves de Oliveira e a Chefe do Departamento de Economia Rural, 

Ana Louise Fiúza. Ambos reforçaram a importância do programa para a formação dos alunos da Universidade, 

com ênfase na inédita integração entre os três campi. 

 
                                                   Figura 4: Mesa de Abertura do Seminário Soja Plus 2019 

 

O Seminário prosseguiu com palestras das seguintes empresas e associações parceiras do Programa: 

ABIOVE 

Palestrante: Bernardo Pires 

 

Em sua apresentação, Bernardo enfatizou as exigências do mercado mundial de soja e os desafios dos 

produtores brasileiros para atendê-las. Foram ressaltados os grandes avanços que o Brasil tem alcançado 

através de projetos de sustentabilidade, tais como: o de Governança Ambiental para o Cerrado, a Moratória 

da Soja e o programa Soja Plus. 

IBS 

Palestrante: Débora Marchini 

 

Em sua apresentação, Débora abordou sobre o funcionamento do programa Soja Plus dentro do Instituto 

BioSistêmico, expondo as quatro etapas que compõem este processo: 1) sensibilização do produtor, 2) 

assistência técnica, 3) treinamentos e 4) governança. Por meio dessa dinâmica, o IBS já atendeu mais de 33 

propriedades no estado de Goiás. 



 

                                                                                                                                        

 
        Figura 5: Entrega de brinde ao palestrante Bernardo Pires pela acadêmica Ingrid Tavares (esquerda), à palestrante Débora Marchini pelo 

acadêmico Mateus Rosado (centro) e ao palestrante Aziz Galvão pela acadêmica Gabriela Alves (direita)  

 

UFV/AGROPLUS 

Palestrante: Aziz Galvão da Silva 

 

O professor Aziz Galvão trouxe um breve histórico das pesquisas sobre soja realizadas na Universidade 

desde os anos 60, que evidencia a importância desta cultura para a instituição. Em seguida, apresentou o 

processo do Programa Soja Plus dentro da UFV, desde a divulgação até a aplicação do checklist nas 

propriedades rurais durante as visitas técnicas. Mais uma vez, foi ressaltada a importância da interação entre 

os campi (Rio Paranaíba, Florestal e Viçosa) e as ações estratégicas junto às instituições parceiras da BA, MS, 

e MG para o sucesso do programa. 

RIBER/KWS 

Palestrante: José Benevides Romano 

 

A KWS, uma marca global de sementes que atua em mais de 70 países, iniciará sua parceria com o 

Programa Soja Plus em 2019/2020 e viabilizará mais de 50 propriedades para o programa. José Benevides, 

gerente comercial da empresa, abordou um pouco da fusão entre a RIBER e a KWS, comentou sobre as 

perspectivas do programa na região de Patos de Minas–MG e se disponibilizou a oferecer treinamentos e 

visitas na unidade de processamento da empresa para os estagiários do programa. 

IRRIGANOR 

Palestrante: Juliana Gracieli R. de Oliveira 

 

A bióloga e atual analista ambiental da associação trouxe um pouco da história da IRRIGANOR, uma 

organização ainda recente, mas que vem alcançando grandes resultados na região Noroeste de Minas, com 

forte representatividade em âmbito nacional e estadual. Juliana aproveitou a oportunidade para comentar sobre 

os trabalhos e estudos hídricos conduzidos na região. 

AIBA 

Palestrante: Samuel Leite Lopes 

 



 

                                                                                                                                        
Samuel iniciou sua palestra apontando os principais desafios da produção agrícola na região oeste da 

Bahia. Em seguida, mostrou um breve histórico da parceria entre a AIBA e o Programa Soja Plus, que 

completa 5 anos de muito empenho e grandes resultados, expressos nos mais de 230 propriedades assistidas. 

Ao final, Samuel enfatizou a importância da sinergia entre os estagiários, produtores e parceiros. 

 
Figura 6: José Benevides (esquerda), Juliana Gracieli (centro) e Samuel Lopes (direta) durante suas respectivas apresentações.  

 

CARGILL 

Palestrante: Letícia Matias 

 

A Cargill é uma grande parceira do Programa Soja Plus desde 2015, quando passou a apoiar os trabalhos 

no estado de Minas. A palestrante Letícia trouxe em sua apresentação a trajetória da sustentabilidade da Cargill 

para a cadeia da Soja e as principais políticas e compromissos da empresa para atingir o seu propósito de nutrir 

o mundo de forma segura, responsável e sustentável. 

 

FAMASUL/SENAR-MS: 

Palestrante: Gislene Garcia de Sousa Pereira 

 

Durante sua fala, Gislene apresentou o Programa Soja Plus como uma metodologia de Assistência Técnica 

e Gerencial (ATeG) que traz ótimos resultados para o estado do Mato Grosso do Sul. De acordo com os 

números, o Programa no MS já atendeu 552 produtores rurais, através de 1014 visitas desde o ano de 2014. 

Gislene também apresentou alguns desafios do programa no estado, como a sistematização e a qualidade das 

informações coletadas, bem como a comunicação com os produtores atendidos. 

FAEMG  

Palestrante: Silvana Novais 

 

Silvana abordou a performance do Sistema FAEMG para o desenvolvimento do agronegócio em Minas 

Gerais, com ações desenvolvidas dentro do INAES e do SENAR-MG. Em seguida, ela apresentou os números 

alcançados pelo programa Soja Plus na microrregião de Araxá (Triangulo Mineiro).  



 

                                                                                                                                        

 
Figura 7: Entrega de brinde à palestrante Leticia Matias pelo acadêmico Paulo Tomazini (esquerda) e à palestrante Silvana Novais pelo 

acadêmico John Lucas (direita). No centro, Gislene Garcia durante sua apresentação. 

  



 

                                                                                                                                        

4. CURSOS E TREINAMENTOS 

 

29/11/2019, SEXTA-FEIRA, 9:00  

Local: Departamento de Economia Rural-UFV 

 

No dia seguinte ao evento, foram oferecidos dois cursos direcionados aos estagiários do programa Soja 

Plus. O primeiro foi o de “Crédito Agrícola e Projetos de Financiamento Agropecuário”, promovido pelo 

Banco do Brasil e ministrado por Jairo Andrade e Thiago Mendonça. Durante o curso, os alunos tiveram a 

oportunidade de elaborar na prática projetos de financiamento de acordo com o modelo exigido pelo Banco 

do Brasil. 

 
 Figura 8: Participantes do curso Banco do Brasil 

 

Durante o período da tarde, foi realizado o curso intitulado “Primeiros Socorros: Uma abordagem para 

profissionais na área rural”, ministrado pelo enfermeiro Thiago Nogueira, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Ervália. O objetivo principal foi apresentar técnicas e procedimentos para prevenção 

de acidentes e prestação de primeiros socorros no ambiente rural. 

 

 
           Figura 9: Participantes do curso de Primeiros Socorros 

  



 

                                                                                                                                        

5. ORGANIZAÇÕES REPRESENTADAS NA REUNIÃO E NO SEMINÁRIO 

 

1) Associação Brasileira Indústrias Óleos Vegetais (ABIOVE) 

2) Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) 

3) Associação dos Produtores e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais. (IRRIGANOR) 

4)  Cargill S.A. 

5) Banco do Brasil 

6) Federação da Agricultura e Pecuária Mato Grosso do Sul (FAMASUL) 

7) Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG) 

8) Instituto BioSistêmico (IBS) 

9) Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE) 

10) KWS/RIBER 

11) Universidade Federal de Viçosa (UFV) 
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6. CONTATOS: 

 

AZIZ GALVÃO DA SILVA JÚNIOR 

aziz@ufv.br 

(31) 3899-3168  

 

BERNARDO PIRES 

bernardo@abiove.org.br 

(11) 5536-0733 

 

CAIO COIMBRA 

caio.coimbra@faemg.org.br 

 

DÉBORA MARCHINI 

deboramarchini@biosistemico.com.br 

(19) 98363-0914 

 

DENIS MEDINA GUEDES 

denis.guedes@ufv.br 

(31) 99831-5544 

       

EVERARDO MANTOVANI  

everardo@irriplus.com.br 

 

GISLENE PEREIRA 

gislene.pereira@senarms.org.br 

(67)999874940 

 

JAIRO ANDRADE 

jairoandrade@bb.com.br 

 

 

 

           JOSÉ BENEVIDES ROMANO 

           jose.benevides@kws.com 

           (34) 99906-1392 

             

           JULIANA OLIVEIRA  

           meioambienteirriganor@gmail.com 

           (38) 99951-9348 

             

           LETÍCIA MATIAS 

     leticia_matias@cargill.com 

        

     MARCOS HEIL COSTA 

     mhcosta@ufv.br 

     (31) 3612-4031 

 

     PEDRO IVO 

     pedro.god@ufv.br 

       

     SAMUEL LOPES 

     samuel@aiba.org.br 

     (77) 99900-8632 

 

     SILVANA NOVAIS 

     Silvana.novais@inaes.org.br 

       (31)991259008 

        

    THIAGO MENDONÇA 

     thiagomveloso@bb.com.br 

 

 

 

 

 

 


