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PARCEIROS



1. Promover e fomentar a melhoria contínua dos indicadores

socioambientais nas propriedades que participam do programa;

2. Suprir a carência da Extensão Rural brasileira, apoiando e orientando

o produtor com Assistência Técnica em gestão;

3. Coordenar ações entre os agentes da cadeia produtiva: governo,

indústria, instituições de pesquisa, sindicatos e associações de

produtores rurais;

Todas as ações são gratuitas para o produtor

Missão do Programa Soja Plus



• 1.322 fazendas no MT, MS, BA e

MG receberam 02 visitas técnicas

e aplicação de check-list com 180

indicadores

• 2.384.292 ha de soja verificadas

• 7,2 milhões toneladas de soja

• R$ 14 milhões de investimento

entre 2011-2017

Números do programa



Comunicação e Bom Relacionamento com os Produtores

Como produzimos grandes resultados?
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Capacidade de mobilização

Como produzimos grandes resultados?



2011 – Mato Grosso: 8 supervisores de campo

2013 – Mato Grosso do Sul: 3 supervisores de campo 

2014 – Minas Gerais: 15 estagiários da UFV

2014 – Bahia: 2 supervisores de campo

Como produzimos grandes resultados?



34 eventos

4.690 produtores 

e gerentes  de  fazendas

DIAS DE CAMPO



Saúde e Segurança no Trabalho e Legislação Trabalhista 

NR 31 (16 horas) e novo código florestal

2013

48 cursos

853 produtores

2012

32 cursos

592 produtores

2014

57 cursos

970 produtores

2015

58 cursos

996 produtores

CURSOS 

2016

75 cursos

1300 produtores



Segurança em silos e moegas

2013 – 2016

25 Cursos

365 participantes

Objetivo: Capacitar o trabalhador em relação aos riscos do trabalho em altura

(NR 33) e ambientes confinados (NR 35)

CURSOS 



CURSOS 

10 municípios do MT

290 produtores participantes



PRODUTORES PREMIADOS



EXPOSIÇÕES REALIZADAS 



Exposição de modelos de construções rurais

Objetivo: Demonstrar, através de maquetes, os parâmetros exigidos pela

legislação para construções rurais.

EXPOSIÇÕES REALIZADAS 



ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

REALIZADAS  NAS

FAZENDAS



1º Ausência de exame médico admissional

2º Não fornecer equipamentos de proteção individual

3º Não exigir a utilização dos equipamentos de proteção individual

4º Não fornecer abrigos durante as refeições nas frentes de trabalho

5º Não possuir material de primeiros socorros

6º Não fornecer água potável e fresca

7º Falta de instalações sanitárias nas áreas de vivência

8º Transporte coletivo inadequado

9º Falta de lavanderia especializada para lavagem de EPI

10º Ausência de condições sanitárias adequadas nos refeitórios

Foco: maiores autuações - MTE



• Submeter trabalhador a exame médico admissional, antes que

assuma suas atividades

• Submeter trabalhador a exame médico periódico, anualmente

Fazendas Soja Plus



Material necessário à prestação de primeiros socorros

Fazendas Soja Plus



Plano emergencial para socorro e transporte de acidentados

Fazendas Soja Plus



Orientação para fornecimento gratuito de equipamento de proteção 

individual e treinamento do trabalhador para usá-lo 

adequadamente.

Fazendas Soja Plus



EPI adequado ao trabalho

Fazendas Soja Plus





• Embalagens de produtos depositadas em estrado e afastado das 

paredes

• Altura de pilhas de caixas na altura estabelecida pelos fabricantes

Fazendas Soja Plus



Locais de abastecimento em conformidade 

Fazendas Soja Plus



Embalagens vazias lavadas, perfuradas e

colocadas em local seguro

Fazendas Soja Plus



Roupas de proteção lavadas em local apropriado

Fazendas Soja Plus



Frentes de trabalho com abrigos, instalações sanitárias e 

fornecimento de água potável fresca

Fazendas Soja Plus



ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA FAZENDA



 Manual de Normas Legais

 Placas de Advertência

 Kits de Primeiros Socorros

 Bloco de Controle de Entrega de EPI

 Bloco de Advertência de EPI

 Bloco de Controle de Documentos 

 Plano de Emergência da Propriedade

 Certificado de Realização dos Cursos

 Vídeos Diálogo Diário de Segurança (DDS)

 Pastas de Procedimentos Seguros em Oficinas Mecânicas

 Manual de Construções Rurais

Materiais



Kit com 57 placas de advertência

Item solicitado no check-list do 

MTE  e cobrado pela NR 31

Materiais



Bloco de Controle/Entrega EPI

Bloco carbonado que organiza um

histórico para o produtor rural e

ainda produz prova que o

trabalhador recebeu o EPI

Materiais



Protocolo de Documentos

Bloco carbonado que organiza um

histórico de todos os documentos

retidos e devolvidos dos

trabalhadores rurais

Materiais



Bloco de Advertência pelo não uso do EPI

Bloco carbonado com fichas de advertência

ao funcionário pelo não uso do EPI

Materiais



Plano de Emergência da Propriedade

Resumo das informações necessárias 

atendimentos de emergência

Materiais



Kit de Primeiros Socorros

Aquisição de kits para as

propriedades rurais

Materiais



Manual de Prevenção de Riscos em 

Oficinas Mecânicas

Apresenta os riscos e como se prevenir de

acidentes nas atividades desenvolvidas em

oficinas mecânicas

Materiais



Manual de Orientação em Construções Rurais

Objetivo: Orientar os produtores quanto às normas de Construções Rurais

Materiais



Software de construções rurais – Propriedade 3D

Materiais



Software de Construções Rurais – Propriedade em 3D

Materiais



Vídeos técnicos

Vídeo 1:  Manuseio de Agrotóxico

Objetivo: Capacitar os funcionários a operarem em segurança com uso do EPI

Para assistir basta 

clicar na figura

http://www.youtube.com/watch?v=jvMfpp6_snI
http://www.youtube.com/watch?v=jvMfpp6_snI


Vídeo 2:  Procedimentos Seguros em Oficinas Mecânicas

Vídeos técnicos

Objetivo: Capacitar os funcionários a operarem com segurança em oficinas

Para assistir basta 

clicar na figura

https://www.youtube.com/watch?v=U6DYAIJmikE
https://www.youtube.com/watch?v=U6DYAIJmikE


Vídeos técnicos

Vídeo 3: Procedimentos Seguros com Máquinas e 

Implementos Agrícolas

Objetivo: Capacitar os funcionários a operarem com segurança em máquinas e

implementos agrícolas

Para assistir basta 

clicar na figura

https://www.youtube.com/watch?v=Kd1iGH6cq3M
https://www.youtube.com/watch?v=Kd1iGH6cq3M


Vídeo 4: Prevenção de Fogo em Propriedades Agrícolas

Objetivo: Capacitar o produtor para a maneira correta de fazer aceiros e conter

o fogo em propriedades rurais

Vídeos técnicos

Para assistir basta 

clicar na figura

http://www.youtube.com/watch?v=IAKei_VBqSE
http://www.youtube.com/watch?v=IAKei_VBqSE


Vídeo 5:  Ambientes Confinados e Trabalho em Altura

Objetivo: Capacitar os funcionários a operarem em segurança em estruturas

como silos e moegas

Vídeos técnicos

Para assistir basta 

clicar na figura

https://www.youtube.com/watch?v=GjJhdtzz2bE
https://www.youtube.com/watch?v=GjJhdtzz2bE


Vídeo 6:  Sustentabilidade da Soja Brasileira

Objetivo: Apresentar como é possível produzir e conservar os recursos naturais

Vídeos técnicos

Para assistir basta 

clicar na figura

https://www.youtube.com/watch?v=OHMuennVpJ0
https://www.youtube.com/watch?v=OHMuennVpJ0


MoU Brasil-China assinado em 08/04/2016 (Pequim/CH)

Memorando de Entendimento



MoU Brasil-Europa assinado em 19/01/2017 (Lisboa/PT)

Memorando de Entendimento



www.sojaplus.com.br

SITE SOJA PLUS

http://www.sojaplus.com.br/
http://www.sojaplus.com.br/
http://www.sojaplus.com.br/


• https://www.youtube.com/watch?v=OHMuennVpJ0

• https://www.youtube.com/watch?v=Z81wzBvuZKI

• https://www.youtube.com/watch?v=Re6DAEAZ97M

• https://www.youtube.com/watch?v=IAKei_VBqSE

• http://videos.bol.uol.com.br/video/soja-plus-ja-funciona-em-

quatro-estados-brasileiros-04024C183968E0915326

• http://g1.globo.com/mato-grosso/mt-

rural/videos/v/programa-soja-plus-de-gestao-da-

propriedade-ganha-espaco-em-mt/4466405/

MATERIAL SOBRE O PROGRAMA NA INTERNET 

https://www.youtube.com/watch?v=OHMuennVpJ0
https://www.youtube.com/watch?v=Z81wzBvuZKI
https://www.youtube.com/watch?v=Re6DAEAZ97M
https://www.youtube.com/watch?v=IAKei_VBqSE
http://videos.bol.uol.com.br/video/soja-plus-ja-funciona-em-quatro-estados-brasileiros-04024C183968E0915326
http://g1.globo.com/mato-grosso/mt-rural/videos/v/programa-soja-plus-de-gestao-da-propriedade-ganha-espaco-em-mt/4466405/


OBRIGADO

WWW.SOJAPLUS.COM.BR


