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Critérios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 97,44% - -

100,00% 97,44% - -

100,00% 97,44% - -

X

X

X

(*) Pequeño productor

Nome da Propriedade

Fazenda Brandões

Ilha da Várzea

Fazenda Frutos da Ilha I e II

Lista para Gestão de Agroquímicos, Julho 2017 (Versão 1.2)

2. Auditoria (público)

2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoria foi conduzida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável, aplicáveis 

conforme o escopo:

Regras de certificação, Julho 2017 (Versão 1.2)

Norma RAS para Agricultura Sustentável, Julho 2017 (Versão 1.2)

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)

A equipe de auditores conclui que o grupo Agrodan Cumple con los requerimientos de Año 2 - Nivel C com a versão vigente 

dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. A decisão é de responsabilidade do Organismo de 

Certificação

Propriedades da amostra (público)

Pontuação

Critérios Críticos 100,00% 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Administrador do Grupo

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Control Control

Resultados

91,11% 95,56%
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Infra estruturas                                                                              -   

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                      340,88 

sub total                                                                   1.254,88 

Total do Escopo                                                                   2.724,82 

sub total                                                                      790,24 

Outras Áreas

Outras áreas de conservação                                                                      263,41 

Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho social e ambiental da(s) fazenda(s) com respeito aos critérios aplicáveis dos 

documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são 

indicados no seguinte quadro: 

Escopo da propriedade e uso da terra (ha)

Ambiental

Áreas de Conservação (Reserval Legal)                                                                      416,29 

                                                                             -   

sub total                                                                      679,70 

Cultivos Certificados

Outro uso*                                                                      914,00 

Outro uso*

2.2. Escopo (público)

Mango 790,24
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#

1

2

3

Fazenda Brandões 375,00 70,77

Ilha da Várzea 191,00 149,47

Fazenda Frutos da Ilha I e II 393,86 73,17

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

Nome da Propriedade Área da fazenda Área de produção

2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

2.4. Resumo público

A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas 

durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Organismo de Certificação contratado.

A amostra considerou o porte das fazendas e o ano da última auditoria. Com isso, uma fazenda foi selecionada por ter o porte 

maior e as outras duas devido ao último ano que foram auditadas. 

2.3. Acordo de confidencialidade (público)

A equipe auditora que elaborou este documento assume o compromisso de confidencialidade ante a fazenda auditada no 

manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O organismo de certificação 

contratado mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.
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Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 CUMPRE CUMPRE

1.2 CUMPRE CUMPRE

1.3 CUMPRE CUMPRE

1.5 CUMPRE CUMPRE

1.6 CUMPRE CUMPRE

1.13 CUMPRE CUMPRE

1.14 CUMPRE CUMPRE

2.2 CUMPRE CUMPRE

2.4 CUMPRE CUMPRE

3.2 CUMPRE CUMPRE

3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.6 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

3.28 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

As fazendas Brandões e Ilha da Várzea possuem mapas de uso e ocupação do solo e, 

para a Frutos da ilha, um levantamento topográfico cadastral. 

Mapas identificam os limites das propriedades, ecossistemas, áreas de produção e de 

construção.

Uma planilha com as informações das parcelas de produção foi extraída do sistema 

informatizado de gestão.

Balanço de massa foi apresentado com os volumes colhidos em cada parcela e o 

volume embalado, considerando os diferentes tipos de qualidade e o refiugo.

Apresentados procedimento de rastreabilidade e retirada do produto e registros da 

simulação de rastreabilidade das três fazendas amostradas. 

O teste do sistema de rastreabilidade foi solicitado pelos clientes. 

Os exercícios foram realizados a partir das informações dos pallets. 

A Fazenda possui uma política de seleção, contratação e supervisão de terceiros.

Elaborou uma lista de documentos necessários para contratação e realiza auditoria 

interna de fornecedor ou subcontratado 

A empresa possui uma equipe composta por profissionais de diversas áreas e um 

sistema de gestão para assegurar o atendimento não só da norma RA, mas também da 

legislação aplicável.

Auditorias internas são realizadas para avaliação das fazendas. 

O administrador possui um formulário em planilha eletrônica com as informações de 

cada fazenda. 

As seis fazendas estão listadas e suas informações atualizadas.

O administrador realiza inspeções periódicas em cada um dos 6 membros atuais da 

certificação. 

Planos de ação foram elaborados para tratar as não conformidades das inspeções de 

2020 e para as não conformidades identificadas durante auditoria externa realizada em 

2019. 

Os pomares de duas fazendas da amostra estão em produção. 

Somente a Fazenda Frutos da Ilha está ampliando áreas de manga.

Para avaliar a fazenda, imagens de satélite 2015 e 2018 foram consultadas e 

considerados fotos e videos enviados pela fazenda. 

Realizado também estudo dos locais de expansão da Frutos da Ilha.

Um política voltada a conservação da biodiversidade foi elaborada com restrição a caça 

e demais práticas 

Fossas sépticas para armazenamento e destinação final através de empresa 

especializada.

Apresentado o manual de boas práticas, título: manejo integrado de pragas e doenças 

da mangueira.

Os monitoramentos estão registrados nos cadernos de campo. 

Treinamento realizado para os técnicos agrícolas responsáveis das 3 fazendas da 

amostra.

Apresentadas listas de agrotóxicos permitidos pelos clientes, grade de agroquímicos 

consolidada e planejamento agrícola.

Esses documentos identificam todos os agrotóxicos previstos e aplicados nas fazendas. 

Lista de presença de treinamento sobre MIP.

As variedades de mangueiras plantadas são:  Keitt, Kent, Osteen, Tommy Atkins e 

Palmer. 

Apresentado uma declaração de ausência de OGM 

Efluentes são destinados a ETE ou fossas. 

Não há uso de efluentes na propriedade, exceto para irrigação de jardim e despejo em 

sumidouro.

Um plano de ação foi apresentado com os locais e cronograma de implantação. 

Com os plantios são recentes, a barreira vegetal ainda não cumpre sua função de 

proteção, mas as ações são adequadas e seguem conforme previsto. 

O documento também possui fotos dos locais de implantação.

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 
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4.1 CUMPRE CUMPRE

4.2 CUMPRE CUMPRE

4.3 CUMPRE CUMPRE

4.4 CUMPRE CUMPRE

4.5 CUMPRE CUMPRE

4.6 CUMPRE CUMPRE

4.7 CUMPRE CUMPRE

4.8 CUMPRE CUMPRE

4.9 CUMPRE CUMPRE

4.10 CUMPRE CUMPRE

4.11 CUMPRE CUMPRE

4.12 CUMPRE CUMPRE

4.13 CUMPRE CUMPRE

Análises de água da fazenda foram apresentadas. Foram realizadas análises nas ETAs 

e no bebedouros das fazendas.

Segunda etapa de auditoria: As moradias e alojamentos foram avaliadas por meio de 

entrevistas e análise de fotos.

Os trabalhadores entrevistados declaram que as condições das moradias garantem 

condições de habitação segura e cumprem com os requisitos da norma RA 

Apresentado o código de conduta de 2018. Código de Ética e Conduta no item assédio 

e discriminação.

Segunda etapa de auditoria: Todos os trabalhadores entrevistados declaram que são 

tratados com respeito e que não há ocorrência de situações de discriminação nas 

fazendas.

Apresentado o código de conduta de 2018. Código de Ética e Conduta no item direitos 

humanos.

Segunda etapa de auditoria: Os trabalhadores entrevistados declaram que as fazendas 

colaboram para a realização de assembléias e reuniões com representantes do 

sindicato de trabalhadores rurais. 

Comprovantes de pagamento dos trabalhadores das 3 fazendas da amostra, referente 

aos meses de abril, maio e junho de 2020. 

Foram avaliados documentos de 43 trabalhadores.

Segunda etapa de auditoria: Os trabalhadores entrevistados declaram que as fazendas 

mantêm regularidade no pagamento dos salários e benefícios.

Segunda etapa de auditoria: Apresentada autodeclaração de boas práticas sociais.

Os trabalhadores fixos, permantes e prestadores de serviço entrevistados declaram que 

as fazendas não contratam mão de obra infantil e que não permite a presença de 

crianças nos locais de operação da produção.

Apresentado o código de conduta de 2018. Código de Ética e Conduta no item direitos 

humanos.

Segunda etapa de auditoria: Todos os trabalhadores entrevistados declaram que não há 

ocorrência de trabalho forçado nas fazendas.

Apresentado o código de conduta de 2018. Código de Ética e Conduta no item respeito 

e tratamento justo.

Segunda etapa de auditoria: Todos os trabalhadores entrevistados declaram que são 

tratados com respeito e que não há ocorrência de assédio nas fazendas.

Avaliados registros de trabalhadores contratados como aprendizes. Lista de 

trabalhadores 

Comprovantes de pagamento dos trabalhadores das 3 fazendas da amostra, referente 

aos meses de abril, maio e junho de 2020.

Foram avaliados documentos de 43 trabalhadores.

Segunda etapa de auditoria: Os trabalhadores declaram que as fazendas oferecem 

condições dignas de trabalho para todos os trabalhadores e que não há prática para 

redução de direitos.

Um procedimento chamado Sistema de sugestões, críticas, reclamações e denúncias 

foi elaborado. 

Uma planilha de controle organiza as ocorrências, classificando por tipo, meio de 

comunicação e etc.

Segunda Etapa de auditoria: Os trabalhadores entrevistados declaram conhecer o 

procedimento estabelecido para registro de queixas e reclamações adotado pelas 

fazendas.

Folhas de ponto registram os horários de entrada, saída e folgas.

Segunda Etapa de auditoria: Os trabalhadores entrevistados declaram que as fazendas 

adotam controles de jornada de trabalho e carga horária de acordo com convenção 

coletiva de trabalho e indicada nas fichas de registros dos trabalhadores.

Espelho do ponto e banco de horas avaliados de 43 trabalhadores.

Segunda Etapa de auditoria: Os trabalhadores entrevistados declaram que as fazendas 

adotam controles de hora extra de acordo com convenção coletiva de trabalho e 

indicada nas fichas de registros dos trabalhadores.
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4.14 CUMPRE CUMPRE

4.15 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.18 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

4.21 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 

1.2 

1.3 

No plano de ação elaborado a partir da auditoria externa de 2019 foi definido como ação 

corretiva: "Executar o projeto de implementação das linhas de vidas no Packing House e 

nas fazendas dentro do prazo determinado. Acompanhar a execução dos projetos e 

manter atualizado o histórico da implementação.". O status da ação no plano está como 

"em execução" e será avaliada na auditoria presencial de campo. 

O PGSSMATR foi revisado em 2020. Matriz de EPI X Função (Anexo III). Saúde 

ocupacional (pág. 267), Relatório Anual de 02/01/2020. 

Segunda Etapa de auditoria: Foi verificado por meio de registro fotográfico a execução e 

implementação das linhas de vida na fazenda Brandões.

Há no cronograma previsão para instalação do equipamento das demais fazenda do 

grupo até junho de 2021.

Avaliadas fichas de entrega de EPI dos trabalhadores das 3 fazendas amostradas.

Segunda etapa de auditoria: As estruturas disponibilizadas  foram avaliadas por meio de 

entrevistas e análise de fotos. 

Os trabalhadores entrevistados declaram que as fazendas oferecem condições e 

estruturas para que todos os trabalhadores tomem banho após manipulação e contato 

com agroquímicos.

Há procedimentos definidos para cumprimento com a norma RA.

Relatada a mudança de atividade recente de 8 colaboradoras.

Segunda etapa de auditoria: As trabalhadoras entrevistadas declaram que quando há 

ocorrência de gestação a fazenda garante condições para que a gestante desenvolva 

uma gravidez em condições seguras de trabalho. 

Apresentadas matrículas e certidões das propriedades amostradas.

No plano de ação elaborado a partir da auditoria externa de 2019 foi definido como ação 

corretiva: "identificar todas as atividades que possam estar ocorrendo a mesma não 

conformidade. Ajustar o horário de descanso de todos os colaboradores para que todos 

possam cumprir com o intervalo de descanso, conforme a folha de ponto. Registrar 

todas as medidas adotadas para corrigir a não conformidade.".

Segunda Etapa de auditoria: Foram avaliados por meio de entrevistas e análise dos 

registros de implementação da ação corretivas nas fazendas do grupo. 

Os trabalhadores entrevistados relatam que os procedimentos adotados pelas fazendas 

garantem o pagamento integral dos salários devidos e pagamento das horas extras 

praticadas.

Treinamentos realizados em 2019. 

Trabalhadores das 3 fazendas foram avaliados. 

Uma equipe de tratoristas atua em todas as fazendas.

As fazendas Brandões e Ilha da Várzea possuem mapas de uso e ocupação do solo e, 

para a Frutos da ilha, um levantamento topográfico cadastral. 

Mapas identificam os limites das propriedades, ecossistemas, áreas de produção e de 

construção.

Uma planilha com as informações das parcelas de produção foi extraída do sistema 

informatizado de gestão.

Balanço de massa foi apresentado com os volumes colhidos em cada parcela e o 

volume embalado, considerando os diferentes tipos de qualidade e o refiugo.

Apresentados procedimento de rastreabilidade e retirada do produto e registros da 

simulação de rastreabilidade das três fazendas amostradas. 

O teste do sistema de rastreabilidade foi solicitado pelos clientes. 

Os exercícios foram realizados a partir das informações dos pallets. 

3.2. Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra 

As não conformidades recorrentes em critérios específicos significam que, do total da amostra auditada, mais de 20% da 

amostra obteve uma não conformidade em dito critério. Para obter mais informações e detalhes dos critérios avaliados de 

cada fazenda membro, solicite ao Organismo de Certificação a respectiva informação.

Número da fazendas

Descrição
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1.4 NA

1.5 

1.6 

2.1 

2.2 

2.3 NA

2.4 

3.1 NA

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 NA

3.6 

3.7 

3.28 (3) 3

4.1 

A empresa relatou que não há aplicação de agrotóxicos através de aeronaves.

As variedades de mangueiras plantadas são:  Keitt, Kent, Osteen, Tommy Atkins e 

Palmer. 

Apresentado uma declaração de ausência de OGM 

Efluentes são destinados a ETE ou fossas. 

Não há uso de efluentes na propriedade, exceto para irrigação de jardim e despejo em 

sumidouro.

Um plano de ação foi apresentado com os locais e cronograma de implantação. 

Com os plantios são recentes, a barreira vegetal ainda não cumpre sua função de 

proteção, mas as ações são adequadas e seguem conforme previsto. 

O documento também possui fotos dos locais de implantação.

Os pomares de duas fazendas da amostra estão em produção. 

Somente a Fazenda Frutos da Ilha está ampliando áreas de manga.

Para avaliar a fazenda, imagens de satélite 2015 e 2018 foram consultadas e 

considerados fotos e videos enviados pela fazenda. 

Realizado também estudo dos locais de expansão da Frutos da Ilha.

Não há áreas protegidas no entorno das fazendas. 

Avaliadas imagens de satélite das fazendas da amostra.

A RPPN Reserva Siriema está a 4km de distância, em linha reta a partir da Fazenda 

Brandões.

Apresentadas listas de agrotóxicos permitidos pelos clientes, grade de agroquímicos 

consolidada e planejamento agrícola.

Esses documentos identificam todos os agrotóxicos previstos e aplicados nas fazendas. 

Lista de presença de treinamento sobre MIP.

Um política voltada a conservação da biodiversidade foi elaborada com restrição a caça 

e demais práticas 

Há uma estação de tratamento de esgoto para a água residuária do packing (Fazenda 

Brandões). 

Para os demais locais, há fossas sépticas para armazenamento e destinação final 

através de empresa especializada ou para tanques de evaporação (pulverização de 

agrotóxicos).

Fossas sépticas para armazenamento e destinação final através de empresa 

especializada.

Apresentado o manual de boas práticas, título: manejo integrado de pragas e doenças 

da mangueira.

Os monitoramentos estão registrados nos cadernos de campo. 

Treinamento realizado para os técnicos agrícolas responsáveis das 3 fazendas da 

amostra.

Segundo relato da empresa, há novos plantios somente na Fazenda Frutos da Ilha.

Um laudo contendo o estudo de vegetação foi apresentado com a identificação das 

áreas e vegetação existente. 

O laudo concluiu que a vegetação existente não é nativa primária ou secundária.

A Fazenda possui uma política de seleção, contratação e supervisão de terceiros.

Elaborou uma lista de documentos necessários para contratação e realiza auditoria 

interna de fornecedor ou subcontratado 

A empresa possui uma equipe composta por profissionais de diversas áreas e um 

sistema de gestão para assegurar o atendimento não só da norma RA, mas também da 

legislação aplicável.

Auditorias internas são realizadas para avaliação das fazendas. 

Apresentado o código de conduta de 2018. Código de Ética e Conduta no item direitos 

humanos.

Segunda etapa de auditoria: Todos os trabalhadores entrevistados declaram que não há 

ocorrência de trabalho forçado nas fazendas.

A empresa possui imagens de satélite e mapas das fazendas.

As áreas de produção estão localizadas nos mesmos, assim como as de importância 

ambiental. 

Não foram identificadas áreas AVC.
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4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

Apresentado o código de conduta de 2018. Código de Ética e Conduta no item respeito 

e tratamento justo.

Segunda etapa de auditoria: Todos os trabalhadores entrevistados declaram que são 

tratados com respeito e que não há ocorrência de assédio nas fazendas.

Apresentado o código de conduta de 2018. Código de Ética e Conduta no item assédio 

e discriminação.

Segunda etapa de auditoria: Todos os trabalhadores entrevistados declaram que são 

tratados com respeito e que não há ocorrência de situações de discriminação nas 

fazendas.

Apresentado o código de conduta de 2018. Código de Ética e Conduta no item direitos 

humanos.

Segunda etapa de auditoria: Os trabalhadores entrevistados declaram que as fazendas 

colaboram para a realização de assembléias e reuniões com representantes do 

sindicato de trabalhadores rurais. 

Comprovantes de pagamento dos trabalhadores das 3 fazendas da amostra, referente 

aos meses de abril, maio e junho de 2020. 

Foram avaliados documentos de 43 trabalhadores.

Segunda etapa de auditoria: Os trabalhadores entrevistados declaram que as fazendas 

mantêm regularidade no pagamento dos salários e benefícios.

Segunda etapa de auditoria: Apresentada autodeclaração de boas práticas sociais.

Os trabalhadores fixos, permantes e prestadores de serviço entrevistados declaram que 

as fazendas não contratam mão de obra infantil e que não permite a presença de 

crianças nos locais de operação da produção.

Avaliados registros de trabalhadores contratados como aprendizes. Lista de 

trabalhadores 

Comprovantes de pagamento dos trabalhadores das 3 fazendas da amostra, referente 

aos meses de abril, maio e junho de 2020.

Foram avaliados documentos de 43 trabalhadores.

Segunda etapa de auditoria: Os trabalhadores declaram que as fazendas oferecem 

condições dignas de trabalho para todos os trabalhadores e que não há prática para 

redução de direitos.

Um procedimento chamado Sistema de sugestões, críticas, reclamações e denúncias 

foi elaborado. 

Uma planilha de controle organiza as ocorrências, classificando por tipo, meio de 

comunicação e etc.

Segunda Etapa de auditoria: Os trabalhadores entrevistados declaram conhecer o 

procedimento estabelecido para registro de queixas e reclamações adotado pelas 

fazendas.

Folhas de ponto registram os horários de entrada, saída e folgas.

Segunda Etapa de auditoria: Os trabalhadores entrevistados declaram que as fazendas 

adotam controles de jornada de trabalho e carga horária de acordo com convenção 

coletiva de trabalho e indicada nas fichas de registros dos trabalhadores.

Espelho do ponto e banco de horas avaliados de 43 trabalhadores.

Segunda Etapa de auditoria: Os trabalhadores entrevistados declaram que as fazendas 

adotam controles de hora extra de acordo com convenção coletiva de trabalho e 

indicada nas fichas de registros dos trabalhadores.

Análises de água da fazenda foram apresentadas. Foram realizadas análises nas ETAs 

e no bebedouros das fazendas.

Segunda etapa de auditoria: As moradias e alojamentos foram avaliadas por meio de 

entrevistas e análise de fotos.

Os trabalhadores entrevistados declaram que as condições das moradias garantem 

condições de habitação segura e cumprem com os requisitos da norma RA 
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4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 NA

Apresentadas matrículas e certidões das propriedades amostradas.

Criterio não aplicável

Relatada a mudança de atividade recente de 8 colaboradoras.

Segunda etapa de auditoria: As trabalhadoras entrevistadas declaram que quando há 

ocorrência de gestação a fazenda garante condições para que a gestante desenvolva 

uma gravidez em condições seguras de trabalho. 

No plano de ação elaborado a partir da auditoria externa de 2019 foi definido como ação 

corretiva: "Executar o projeto de implementação das linhas de vidas no Packing House e 

nas fazendas dentro do prazo determinado. Acompanhar a execução dos projetos e 

manter atualizado o histórico da implementação.". O status da ação no plano está como 

"em execução" e será avaliada na auditoria presencial de campo. 

O PGSSMATR foi revisado em 2020. Matriz de EPI X Função (Anexo III). Saúde 

ocupacional (pág. 267), Relatório Anual de 02/01/2020. 

Segunda Etapa de auditoria: Foi verificado por meio de registro fotográfico a execução e 

implementação das linhas de vida na fazenda Brandões.

Há no cronograma previsão para instalação do equipamento das demais fazenda do 

grupo até junho de 2021.

Avaliadas fichas de entrega de EPI dos trabalhadores das 3 fazendas amostradas.

Treinamentos realizados em 2019. 

Trabalhadores das 3 fazendas foram avaliados. 

Uma equipe de tratoristas atua em todas as fazendas.

Segunda etapa de auditoria: As estruturas disponibilizadas  foram avaliadas por meio de 

entrevistas e análise de fotos. 

Os trabalhadores entrevistados declaram que as fazendas oferecem condições e 

estruturas para que todos os trabalhadores tomem banho após manipulação e contato 

com agroquímicos.

Há procedimentos definidos para cumprimento com a norma RA.

Endereço da auditoria Estrada Vicinal belém/Ibó- Km 28 - Zona Rural 

Pessoa de contato Eteilma Silva Santos

Nome do representante legal -

Cargo - Telefone (87) 3876-1403

País Brasil

Detalhes do empreendimento

Nome Legal AGRODAN-Agropecuária Roriz Dantas Ltda

Nome do grupo AGRODAN-Agropecuária Roriz Dantas Ltda

Cidade Belém de São Francisco Estado PE
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Farm Name * Member Name * Member Surname * State* City * Crop(s) *

Fazenda Brandões Willi Wiendl PB João Pessoa Manga

Fazenda Ilha da Várzea Ézio Damião Tenório Machado PE Petrolina Manga

Fazenda Cachoeira Elvis Prudencio A. Pereira PE Aliança Manga

Fazenda Ilha Grande Mairykon Coelho da Silva PE Jaboatão dos Guararapes Manga

Fazenda Frutos da Ilha Ézio Damião Tenório Machado PE Petrolina Manga

Fazenda Bom Jesus Bruno Leandro Matias de Souza PE Cabrobó Manga


