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Critérios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 100,00% N/A N/A

100,00% 100,00% N/A N/A

100,00% 100,00% N/A N/A

X

X

X

N/A

Nivel A N/A N/A

Resultado da Auditoria Control Certification

Resultados

95,56% 100,00%
Pontuação

Critérios Críticos 100,00% 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Administrador do Grupo

Nivel C

Nivel B N/A

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 3 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)

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

Nome da Propriedade

(*) Pequeño productor

Ilha da Várzea

Ilha Grande

Bom Jesus
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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 

2.2. Escopo (público)

                                                                            -   

sub total                                                                      679,70 

Cultivos Certificados

Outro uso*                                                                      914,00 

Outro uso*

Infra estruturas                                                                             -   

Mango 790,24

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
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#

1

2

3

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.

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.

Foi selecionada uma fazenda verificada na auditoria anterior, uma fazenda grande verificada em 2017 e outra fazenda pequena 

verificada em 2019.

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

Ilha da Várzea 191,00 149,47

Ilha Grande 156,53 127,74

Bom Jesus 715,00 355,50
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Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 CUMPRE

1.2 CUMPRE

1.3 CUMPRE

1.5 CUMPRE

1.6 CUMPRE

1.13 CUMPRE

1.14 CUMPRE

2.1 CUMPRE

2.2 CUMPRE

2.3 CUMPRE

2.4 CUMPRE

3.1 CUMPRE

3.2 CUMPRE

3.3 CUMPRE

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 

Foram avaliados os mapas de uso e ocupação do solo das Fazendas Ilha Grande, Ilha 

da Várzea e Bom Jesus. Os mapas localizam os limites das propriedades, ecossistemas, 

áreas de produção e de construção. O Arquivo KMZ das fazendas localiza os talhões e 

dentro do ERP (Programa de Gestão da Empresa) é possível acessar informações 

detalhadas sobre os talhões de produção.

Foram apresentados o Balanço de Massa de Produtos das três fazendas amostradas. 

São detalhadas as quantidades colhidas, a quantidades classificadas de acordo com a 

qualidade e o refugo de frutas.

São processados apenas frutos das fazendas certificadas do Grupo AGRODAN nas 

unidades de beneficiamento da empresa. Foram verificados os procedimento de 

rastreabilidade e recall da produção. Foram avaliadas a rastreabilidade de três notas 

fiscais de venda de manga, sendo possível identificar a fazenda de origem do produto, o 

talhão e a data de colheita das frutas. Através do programa de gestão da empresa é 

possível acessar todo histórico dos talhões das fazendas.

Em entrevista com funcionários das três fazendas amostradas não foi evidenciado a 

ocorrência de destruição de qualquer ecossistema natural na propriedade. Análises da 

Política de Maio Ambiente e das imagens de satélite (Google Earth®) não evidenciaram 

alterações em ecossistemas naturais.

Não foram identificadas áreas protegidas dentro e no entorno das fazendas da amostra. 

Foram avaliadas imagens de satélite das fazendas.

Foi apresentada a Política da Empresa AGRODAN voltada a proteção dos animais 

ameaçados e a relação com a conservação da biodiversidade, restringindo a caça nas 

áreas das fazendas do grupo. 

As fazendas da amostra não realizam descarga de águas residuárias das operações de 

processamento em ecossistemas aquáticos. Existem fossas sépticas para 

armazenamento e destinação correta das águas negras do setor de processamento. 

Existem tanques de evaporação para águas residuárias do preparo de calda de 

pulverização de agrotóxicos, lavagem de máquinas e oficinas, não sendo descartadas no 

ambiente.

Os esgotos não são lançados em ecossistemas aquáticos. Fossas sépticas são 

instaladas para armazenamento e em seguida destinação final através de bombeamento 

por empresa especializada.

As fazendas e a administração do grupo possuem uma política de seleção, contratação e 

supervisão de terceiros. Foi elaborada uma lista de documentos necessários para 

contratação e são realizas auditorias internas de fornecedores ou subcontratados, que no 

caso das fazendas são motoristas de caminhão para transporte da fruta e motorista de 

ônibus para transporte dos trabalhadores.. 

O empreendimento e as fazendas membros possuem 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.

Todos os registros dos membros do grupo estão disponíveis e atualizados.

Todos os anos são realizadas auditorias internas em todos os membros do grupo.

A empresa apresentou imagens de satélite (Google Earth®) e mapas atualizados das 

fazendas com as áreas de produção, assim como as de importância ambiental. Não 

foram identificadas áreas AVC.

As fazendas amostradas do grupo AGRODAN possuem o Manejo Integrado de Pragas 

estabelecido e com técnicas e conhecimentos registrados em diversos documentos. As 

equipes de monitores de pragas são treinadas de acordo com as técnicas de 

amostragem e são capazes de reconhecer as pragas, doenças e inimigos naturais. Os 

monitores utilizam aplicativo para registro das infestações das pragas ligado ao Sistema 

de Gestão da empresa, permitindo que técnicos possam realizar a tomada de decisão 

com agilidade. A empresa busca alternativas ao uso de agrotóxicos no manejo de suas 

lavouras e possui todos os registros armazenados de monitoramento, tomada de decisão 

e controle.
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3.4 CUMPRE

3.5 CUMPRE

3.6 CUMPRE

3.7 CUMPRE

4.1 CUMPRE

4.2 CUMPRE

4.3 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.5 CUMPRE

4.6 CUMPRE

4.7 CUMPRE

4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

4.10 CUMPRE

4.11 CUMPRE

4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

Foi apresentado o código de conduta de 2020 para as fazendas do grupo que declara 

direito do trabalhador em unir-se ou estabelecer uma organização de trabalhadores e 

negociar por seus direitos. Os trabalhadores entrevistados 

declaram que as fazendas colaboram para a realização de 

assembléias e reuniões com representantes do sindicato de 

trabalhadores rurais. 

Foram analisados os comprovantes de pagamento de 50 trabalhadores das 3 fazendas 

da amostra, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. Os 

trabalhadores entrevistados declaram que as fazendas mantêm regularidade no 

pagamento dos salários e benefícios.

Os alojamentos foram avaliados por meio de entrevistas e análise de fotos. Os 

trabalhadores entrevistados declaram que as condições dos alojamentos garantem 

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

Análises de água das três fazendas da amostra foram apresentadas. Foram realizadas 

análises nas ETAs e no bebedouros das fazendas. FM1 e FM2 apresentaram coliformes 

totais e bactérias heterotróficas fora dos parâmetros em análise feita no início de 

maio/21. A administração do grupo realizou nova coleta nos mesmos pontos e enviou ao 

laboratório para nova análise que constatou no final de maio/21 a potabilidade da água 

em todos os pontos amostrados.

As fazendas da amostra não utilizam substâncias proibidas de acordo com a Lista 

Rainforest Allianece. Foram apresentadas listas de agrotóxicos permitidos pelos clientes, 

grade de agroquímicos consolidada, planejamento agrícola e registros de aplicação. Os 

documentos identificam todos os agrotóxicos previstos e aplicados nas fazendas.

O Grupo AGRODAN não utiliza pulverização aérea

De acordo com a lista de variedades de manga cultivadas: Keitt, Kent, Osteen, Tommy 

Atkins e Palmer sendo estes matérias conhecidos por não serem OGM

As fazendas auditadas não utilizam esgoto humano na atividade de produção. Todos os 

resíduos desta natureza são armazenados em fossa sépticas e para em seguida serem 

bombeadas por serviço especializado. 

Foi apresentado o código de conduta de 2020 para as fazendas do grupo que proibe 

todas as formas de trabalho forçado e escravidão. Todos os trabalhadores entrevistados 

declaram que não há ocorrência de trabalho forçado nas fazendas.

Foi apresentado o código de conduta de 2020 para as fazendas do grupo que proibe 

ameaças, assédio, maus tratos e indica o respeito e tratamento justo aos trabalhadores. 

Todos os trabalhadores entrevistados declaram que são tratados com respeito e que não 

há ocorrência de assédio ou maus tratos nas fazendas.

Foi apresentado o código de conduta de 2020 para as fazendas do grupo que proibe 

todas as formas de discriminação. Todos os trabalhadores entrevistados declaram que 

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

fazendas.

Foi apresentado o código de conduta de 2020 para as fazendas do grupo que declara a 

proibição de todas as formas de trabalho infantil. 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.

Foram entrevistados três jovens trabalhadores contratados e avaliados seus registros. 

Foram analisados os comprovantes de pagamento de 50 trabalhadores das 3 fazendas 

da amostra, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. 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 está implementado. Foi apresentada uma planilha de controle 

que organiza as ocorrências, classificando-as por tipo, meio de comunicação, etc. Os 

trabalhadores entrevistados declaram conhecer o procedimento estabelecido para 

registro de queixas e reclamações adotado pelas fazendas.

Apresentadas as folhas de ponto que registram os horários de entrada, saída e folgas. 

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

Foram apresentados os espelho do ponto e banco de horas. 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

4.15 CUMPRE

4.16 CUMPRE

4.17 CUMPRE

4.18 CUMPRE

4.19 CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 CUMPRE CUMPRE

1.2 CUMPRE CUMPRE

1.3 CUMPRE CUMPRE

1.4 CUMPRE CUMPRE

1.5 CUMPRE CUMPRE

1.6 CUMPRE CUMPRE

2.1 CUMPRE CUMPRE

2.2 CUMPRE CUMPRE

2.3 CUMPRE CUMPRE

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.

A empresa apresentou imagens de satélite (Google Earth®) e mapas atualizados das 

fazendas com as áreas de produção, assim como as de importância ambiental. Não 

foram identificadas áreas AVC.

Em entrevista com funcionários das três fazendas amostradas não foi evidenciado a 

ocorrência de destruição de qualquer ecossistema natural na propriedade. Análises da 

Política de Maio Ambiente e das imagens de satélite (Google Earth®) não evidenciaram 

alterações em ecossistemas naturais.

Não foram identificadas áreas protegidas dentro e no entorno das fazendas da amostra. 

Foram avaliadas imagens de satélite das fazendas.

Número da fazendas

Um plano de saúde e segurança atualizado foi apresentado e ele é baseado numa 

análise de riscos. Todos os setores e funções desempenhadas na empresa são 

contemplados. 

As fichas de entrega de EPI dos trabalhadores das três

fazendas amostradas foram apresentadas. 

Foram apresentados os certificados de treinamento de uso e manipulação de 

agroquímicos dos trabalhadores amostrados que trabalham diretamente com aplicações.

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.

As trabalhadoras entrevistadas declaram que quando há ocorrência de gestação as 

fazendas garantem condições para que a gestante desenvolva uma gravidez em 

condições seguras de trabalho. Em 2021, até o momento da auditoria 6 mulheres estão 

grávidas e 5 já deram a luz. Elas foram afastadas com manutenção dos vencimentos em 

cumprimento a legislação relativa ao Covid. 

Foram apresentadas as matrículas e certidões das três propriedades amostradas.

Descrição

O empreendimento e as fazendas membros possuem 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.

As fazendas e a administração do grupo possuem uma política de seleção, contratação e 

supervisão de terceiros. Foi elaborada uma lista de documentos necessários para 

contratação e são realizas auditorias internas de fornecedores ou subcontratados, que no 

caso das fazendas são motoristas de caminhão para transporte da fruta e motorista de 

ônibus para transporte dos trabalhadores.. 

Foram avaliados os mapas de uso e ocupação do solo das Fazendas Ilha Grande, Ilha 

da Várzea e Bom Jesus. Os mapas localizam os limites das propriedades, ecossistemas, 

áreas de produção e de construção. O Arquivo KMZ das fazendas localiza os talhões e 

dentro do ERP (Programa de Gestão da Empresa) é possível acessar informações 

detalhadas sobre os talhões de produção.

Foram apresentados o Balanço de Massa de Produtos das três fazendas amostradas. 

São detalhadas as quantidades colhidas, a quantidades classificadas de acordo com a 

qualidade e o refugo de frutas.

São processados apenas frutos das fazendas certificadas do Grupo AGRODAN nas 

unidades de beneficiamento da empresa. Foram verificados os procedimento de 

rastreabilidade e recall da produção. Foram avaliadas a rastreabilidade de três notas 

fiscais de venda de manga, sendo possível identificar a fazenda de origem do produto, o 

talhão e a data de colheita das frutas. Através do programa de gestão da empresa é 

possível acessar todo histórico dos talhões das fazendas.

Não ocorreram conversões de terra ou expansão de infraestrutura que excedam os 

parâmetros RA, segundo relatado pela administraçãodo grupo e pelas fazendas.
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2.4 CUMPRE CUMPRE

3.1 CUMPRE CUMPRE

3.2 CUMPRE CUMPRE

3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.5 CUMPRE CUMPRE

3.6 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

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

As fazendas da amostra não realizam descarga de águas residuárias das operações de 

processamento em ecossistemas aquáticos. Existem fossas sépticas para 

armazenamento e destinação correta das águas negras do setor de processamento. 

Existem tanques de evaporação para águas residuárias do preparo de calda de 

pulverização de agrotóxicos, lavagem de máquinas e oficinas, não sendo descartadas no 

ambiente.

Os esgotos não são lançados em ecossistemas aquáticos. Fossas sépticas são 

instaladas para armazenamento e em seguida destinação final através de bombeamento 

por empresa especializada.

As fazendas amostradas do grupo AGRODAN possuem o Manejo Integrado de Pragas 

estabelecido e com técnicas e conhecimentos registrados em diversos documentos. As 

equipes de monitores de pragas são treinadas de acordo com as técnicas de 

amostragem e são capazes de reconhecer as pragas, doenças e inimigos naturais. Os 

monitores utilizam aplicativo para registro das infestações das pragas ligado ao Sistema 

de Gestão da empresa, permitindo que técnicos possam realizar a tomada de decisão 

com agilidade. A empresa busca alternativas ao uso de agrotóxicos no manejo de suas 

lavouras e possui todos os registros armazenados de monitoramento, tomada de decisão 

e controle.

As fazendas da amostra não utilizam substâncias proibidas de acordo com a Lista 

Rainforest Allianece. Foram apresentadas listas de agrotóxicos permitidos pelos clientes, 

grade de agroquímicos consolidada, planejamento agrícola e registros de aplicação. Os 

documentos identificam todos os agrotóxicos previstos e aplicados nas fazendas.

O Grupo AGRODAN não utiliza pulverização aérea

Foi apresentada a Política da Empresa AGRODAN voltada a proteção dos animais 

ameaçados e a relação com a conservação da biodiversidade, restringindo a caça nas 

áreas das fazendas do grupo. 

Foi apresentado o código de conduta de 2020 para as fazendas do grupo que declara a 

proibição de todas as formas de trabalho infantil. 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.

Foram entrevistados três jovens trabalhadores contratados e avaliados seus registros. 

Foram analisados os comprovantes de pagamento de 50 trabalhadores das 3 fazendas 

da amostra, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. Os 

trabalhadores declaram que as fazendas oferecem condições dignas de trabalho para 

todos os trabalhadores e que não há prática para redução de direitos.

De acordo com a lista de variedades de manga cultivadas: Keitt, Kent, Osteen, Tommy 

Atkins e Palmer sendo estes matérias conhecidos por não serem OGM

As fazendas auditadas não utilizam esgoto humano na atividade de produção. Todos os 

resíduos desta natureza são armazenados em fossa sépticas e para em seguida serem 

bombeadas por serviço especializado. 

Foi apresentado o código de conduta de 2020 para as fazendas do grupo que proibe 

todas as formas de trabalho forçado e escravidão. Todos os trabalhadores entrevistados 

declaram que não há ocorrência de trabalho forçado nas fazendas.

Foi apresentado o código de conduta de 2020 para as fazendas do grupo que proibe 

ameaças, assédio, maus tratos e indica o respeito e tratamento justo aos trabalhadores. 

Todos os trabalhadores entrevistados declaram que são tratados com respeito e que não 

há ocorrência de assédio ou maus tratos nas fazendas.

Foi apresentado o código de conduta de 2020 para as fazendas do grupo que proibe 

todas as formas de discriminação. Todos os trabalhadores entrevistados declaram que 

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

fazendas.

Foi apresentado o código de conduta de 2020 para as fazendas do grupo que declara 

direito do trabalhador em unir-se ou estabelecer uma organização de trabalhadores e 

negociar por seus direitos. Os trabalhadores entrevistados 

declaram que as fazendas colaboram para a realização de 

assembléias e reuniões com representantes do sindicato de 

trabalhadores rurais. 

Foram analisados os comprovantes de pagamento de 50 trabalhadores das 3 fazendas 

da amostra, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. Os 

trabalhadores entrevistados declaram que as fazendas mantêm regularidade no 

pagamento dos salários e benefícios.
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4.9 CUMPRE CUMPRE

4.10 CUMPRE CUMPRE

4.11 CUMPRE CUMPRE

4.12 CUMPRE CUMPRE

4.13 CUMPRE CUMPRE

4.14 CUMPRE CUMPRE

4.15 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.18 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

4.20 CUMPRE CUMPRE

País Brasil

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

Pessoa de contato Eteilma Silva Santos

Nome do representante legal Paulo Roriz Dantas

Cargo Sustentabilidade Telefone (87) 3876-1403

Detalhes do empreendimento

Nome Legal AGRODAN-Agropecuária Roriz Dantas Ltda

Nome do grupo AGRODAN-Agropecuária Roriz Dantas Ltda

Cidade Belém de São Francisco Estado Pernambuco

A administração do grupo e das fazendas relataram que não ocorreram atividades que 

diminuem os direitos ao uso da terra ou dos recursos, ou os interesses coletivos das 

comunidades.

Foram apresentadas as matrículas e certidões das três propriedades amostradas.

As trabalhadoras entrevistadas declaram que quando há ocorrência de gestação as 

fazendas garantem condições para que a gestante desenvolva uma gravidez em 

condições seguras de trabalho. Em 2021, até o momento da auditoria 6 mulheres estão 

grávidas e 5 já deram a luz. Elas foram afastadas com manutenção dos vencimentos em 

cumprimento a legislação relativa ao Covid. 

Os alojamentos foram avaliados por meio de entrevistas e análise de fotos. Os 

trabalhadores entrevistados declaram que as condições dos alojamentos garantem 

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

Um plano de saúde e segurança atualizado foi apresentado e ele é baseado numa 

análise de riscos. Todos os setores e funções desempenhadas na empresa são 

contemplados. 

As fichas de entrega de EPI dos trabalhadores das três

fazendas amostradas foram apresentadas. 

Foram apresentados os certificados de treinamento de uso e manipulação de 

agroquímicos dos trabalhadores amostrados que trabalham diretamente com aplicações.

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.

Um procedimento chamado sistema de sugestões, críticas, 

reclamações e denúncias está implementado. Foi apresentada uma planilha de controle 

que organiza as ocorrências, classificando-as por tipo, meio de comunicação, etc. Os 

trabalhadores entrevistados declaram conhecer o procedimento estabelecido para 

registro de queixas e reclamações adotado pelas fazendas.

Apresentadas as folhas de ponto que registram os horários de entrada, saída e folgas. 

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

Foram apresentados os espelho do ponto e banco de horas. 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 das três fazendas da amostra foram apresentadas. Foram realizadas 

análises nas ETAs e no bebedouros das fazendas. FM1 e FM2 apresentaram coliformes 

totais e bactérias heterotróficas fora dos parâmetros em análise feita no início de 

maio/21. A administração do grupo realizou nova coleta nos mesmos pontos e enviou ao 

laboratório para nova análise que constatou no final de maio/21 a potabilidade da água 

em todos os pontos amostrados.
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