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Critérios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 100,00% - -

100,00% 100,00% - -

100,00% 100,00% - -

100,00% 100,00% - -

X

X

X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

- 100,00%

Propriedades da amostra (público)

Pontuação

Critérios Críticos - 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Administrador do Grupo

Nivel C

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)

A equipe de auditores conclui que o grupo Grupo CARPEC - Cooperativa Agropecuária de Carmo do Paranaíba 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

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)

Nome da Propriedade

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

Fazenda Ouro Verde

Fazenda Paraíso e Chapadão 

Fazenda São Silvestre e Paiolinho

Condomínio Eduardo Eustáquio de Andrade ( Fazenda 

Capim Branco, Lagoa Seca, João do Zico)
(*) Pequeño productor
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                                                                            -   

sub total                                                                      609,43 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      102,75 

Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do 

administrador de grupo 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)                                                                      506,68 

2.2. Escopo (público)

Coffee Arábica 1883,00

sub total                                                                   1.883,00 

Outras Áreas

Hortaliça e Uva                                                                          2,00 

Outro uso*

                                                                     664,82 

Total do Escopo                                                                   3.157,25 

Infra estruturas                                                                      181,68 

Outro uso*                                                                             -   

Outro uso*                                                                             -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                      481,14 

sub total
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#

1

2

3

4

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 grupo, 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.

10 membros - Amostra 4 - Retorna em um dos membros e prioriza os que não foram auditados há pelo menos 2 anos.

2.3. Acordo de confidencialidade (público)

A equipe auditora que elaborou este documento assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado 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.

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

Fazenda Ouro Verde 489,00 165,00

Fazenda Paraíso e Chapadão 206,19 130,00

Fazenda São Silvestre e Paiolinho 783,65 783,65

Condomínio Eduardo Eustáquio de Andrade ( Fazenda Capim 

Branco, Lagoa Seca, João do Zico)
193,39 193,39
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Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.5 CUMPRE

1.6 CUMPRE

1.13 CUMPRE

1.14 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

Verificado através de documentos e entrevista com o administrador do grupo e com os 

gestores das fazendas que existe um procedimento que define as diretrizes de Seleção, 

Supervisão e Gestão de Prestadores de Serviços para as propriedades agrícolas 

membro. Verificado também a cartilha instrutiva de prestadores de serviço que serve 

para orientar verbalmente todos os trabalhadores terceirizados. As fazendas e o 

administrador do grupo retém em sua posse documentos dos prestadores de serviço que 

atestam sua idoneidade e realizam supervisão em campo para assegurar que todos os 

prestadores de serviço cumprem com as normas da propriedade. Todos os prestadores 

avaliados possuíam contrato firmado com as fazendas ou administrador do grupo.

Verificado através de documentos e entrevistas com o administrador do grupo e 

responsáveis das fazendas que todos possuem documentos padronizados, elaborados 

pelo administrador de grupo. Esses documentos organizam a gestão e identificam os 

direitos e deveres, assim como as leis aplicáveis. O manual de sistema de gestão 

apresenta todas as regras e direitos e deveres dos membros do grupo. Verificado 

também todos os procedimentos padrões que organizam a gestão do grupo. Verificado 

as auditorias internas e os planos de ação que servem para ajustar os planos do sistema 

de gestão. Observado também que cada fazenda possui um manual da qualidade que 

tem por finalidade formalizar o compromisso em sedimentar o sistema de gestão sócio 

ambiental que estão descritos neste documento, bem como objetivos, metas, 

responsabilidades e calendário de atividades nas quais se planejará o melhoramento das 

condições sócios ambientais a curto prazo, médio e longo prazo. 

Verificado através de documentos e entrevista que com administrador do grupo que ele 

mantem registro de inscrição de todos os membros do grupo, com as informações que 

pedem nesse critério. As declarações de compromisso e as fichas de adesão dos 

membros evidenciam o critério.

Auditorias internas foram apresentadas através de planilhas eletrônicas e planos de ação 

para as não conformidades identificadas. As auditorias internas foram realizadas de 

forma presencial em 2021. As auditorias são realizadas por empresa contratada pelo 

administrador do grupo.

Verificado os documentos Código de Conduta - Manual Interno do Funcionário (MIF), 

Manual do sistema de gestão ambiental e social e manual da qualidade das fazendas 

tratam deste tema. Nas entrevistas, com 21 trabalhadores de diferentes funções e locais, 

homens e mulheres, relatou-se que existe liberdade para filiar-se ao sindicato. As 

fazendas que estão na cidade de Carmo de Paranaíba seguem a convenção coletiva de 

trabalho de 2015/2017 que ainda esta vigente.

Verificado que os trabalhadores são contratados por tempo indeterminado. Na safra são 

contratados trabalhadores por tempo determinado para trabalhos de campo e beneficio 

do café. Nas entrevistas realizadas com 21 trabalhadores não houve relatos de atraso 

nos pagamentos. No momento da auditoria não haviam trabalhadores safristas nas 

fazendas amostradas.

Verificado através de documentação e entrevista com 21 trabalhadores que existem 

canais de comunicações como caixa de sugestões, que ficam disponíveis em locais 

distintos nas fazendas amostradas. Os trabalhadores dizem que costumam usar esse 

mecanismo mas o que mais funciona é a conversa direta com superiores. Foi verificado 

as anotações feitas pelos trabalhadores nas fazendas (cadernos, livros de registro ) e 

também a resposta das fazendas as demandas dos funcionários.

Todas as análises de água verificadas durante a auditoria, apresentaram-se potáveis nas 

4 fazendas amostradas.

As casas fornecidas aos trabalhadores e suas famílias pela administração da fazenda 

cumprem com os itens pedidos por esta norma. Durante a auditoria foram 

disponibilizadas fotos das casas das 4 fazendas da amostra. Foram entrevistados 

funcionários moradores que declararam residir em casas de bom estado de conservação 

e higiene.

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 

Page 5 of 9



PublicSummary

4.14 CUMPRE

4.16 CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2.1 

Verificado através de documentação e entrevista com os responsáveis da área em cada 

uma das fazendas amostradas que todas possuem um Programa de Gestão de 

Segurança e Saúde no Trabalho Rural – PGSSMATR. Existem ASOs e exames 

admissionais, periódicos e demissionais são realizados. Treinamentos são realizados 

conforme a função e cronograma do PGSSMATR.

Verificado durante a auditoria que  todos os funcionários que aplicam pesticidas foram 

capacitados de acordo com a legislação pertinente. Foi disponibilizado para análise todos 

os certificados dos cursos realizados pelos trabalhadores que desempenham essa 

função e estavam na amostra de auditoria. Durante as entrevistas com esses 

trabalhadores foi declarado por todos que realizaram os cursos e treinamentos 

obrigatórios para a função.

Na auditoria remota, ao analisar a documentação inicial das fazendas, conclui-se que os 

4 membros da amostra possuem uma avaliação inicial atualizada com a identificação de 

suas áreas de produção, ecossistemas naturais e infraestruturas da propriedade.

Foram verificados durante a auditoria os relatórios de estimativa de safra das fazendas 

do grupo e planilhas de controle de produção. As fazendas de forma geral não recebem 

ou processam produtos de outras propriedades não certificadas. Foram verificados 

planilhas de rastreabilidade das fazendas da amostra e notas fiscais de venda de 

produtos certificados.

Verificado que todos os produtos colhidos, recebidos, processados e armazenados são 

controlados e tem a rastreabilidade garantida. Foram analisadas todas as planilhas de 

rastreabilidade das fazendas amostradas. Os controles garantem a rastreabilidade desde 

a origem até o destino final. A maioria dos produtores do grupo, armazenam seus 

estoques no Armazém da Carpec mas também existe no grupo aqueles que possuem 

armazém próprio. Foram verificados também notas fiscais de venda dos produtos 

certificados. O administrador do grupo controla todas as vendas de produtos certificados 

dos membros do grupo.

Verificado que não houve conversão de terra nas estruturas das fazendas amostradas. 

As áreas de produção permanecem iguais.

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.

Descrição

Verificado através de documentos e entrevista com o administrador do grupo e com os 

gestores das fazendas que existe um procedimento que define as diretrizes de Seleção, 

Supervisão e Gestão de Prestadores de Serviços para as propriedades agrícolas 

membro. Verificado também a cartilha instrutiva de prestadores de serviço que serve 

para orientar verbalmente todos os trabalhadores terceirizados. As fazendas e o 

administrador do grupo retém em sua posse documentos dos prestadores de serviço que 

atestam sua idoneidade e realizam supervisão em campo para assegurar que todos os 

prestadores de serviço cumprem com as normas da propriedade. Todos os prestadores 

avaliados possuíam contrato firmado com as fazendas ou administrador do grupo.

Verificado através de documentos e entrevistas com o administrador do grupo e 

responsáveis das fazendas que todos possuem documentos padronizados, elaborados 

pelo administrador de grupo. Esses documentos organizam a gestão e identificam os 

direitos e deveres, assim como as leis aplicáveis. O manual de sistema de gestão 

apresenta todas as regras e direitos e deveres dos membros do grupo. Verificado 

também todos os procedimentos padrões que organizam a gestão do grupo. Verificado 

as auditorias internas e os planos de ação que servem para ajustar os planos do sistema 

de gestão. Observado também que cada fazenda possui um manual da qualidade que 

tem por finalidade formalizar o compromisso em sedimentar o sistema de gestão sócio 

ambiental que estão descritos neste documento, bem como objetivos, metas, 

responsabilidades e calendário de atividades nas quais se planejará o melhoramento das 

condições sócios ambientais a curto prazo, médio e longo prazo. 

Na auditoria remota, ao avaliar a conservação das áreas de AVC, conclui-se que as 4 

propriedades amostradas conservam seus ecossistemas naturais e não há 

desmatamento após novembro de 2005.

Número da fazendas
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2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Na auditoria remota, ao avaliar as águas residuais de operações de processamento, 

conclui-se que apenas 1 das 4 propriedades amostradas possui via úmida para 

processamento do café e a água residual é coletada por meio de um tanque 

impermeabilizado.

Na auditoria remota, ao avaliar o tratamento de esgoto, conclui-se que todas as 4 

propriedades amostradas possuem tratamento por meio de fossas sépticas e 

biodigestores.

Não aplicável para grupos de produtores.

Na auditoria remota, ao avaliar os produtos utilizados pelas propriedades, conclui-se que 

as 4 propriedades amostradas utilizam somente produtos registrados para o café. 

Produtos proibidos não são utilizados, apenas são utilizados produtos com uso 

excepcional na lista RA, como Tiametoxam e epoxiconazol.

Não são realizadas aplicações por meio de aeronaves nas propriedades.

Na análise dos cultivos, foi constatado que apenas o café é cultivado nas 4 propriedades 

amostradas, não sendo um cultura OGM.

Na auditoria remota, ao avaliar o tratamento de esgoto, conclui-se que todas as 4 

propriedades amostradas possuem tratamento por meio de fossas sépticas e 

biodigestores. A limpeza das fossas é realizada periodicamente por empresas 

licenciadas para a correta destinação dos resíduos.

Verificado os documentos Código de Conduta - Manual Interno do Funcionário (MIF), 

Manual do sistema de gestão ambiental e social e manual da qualidade das fazendas os 

quais proíbem a exploração de qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório. Nas 

entrevistas com 21 trabalhadores, das 4 fazendas amostradas, não foi evidenciado 

nenhum indício de trabalho forçado.

Na auditoria remota, ao avaliar a proteção aos animais ameaçados, conclui-se que nas 4 

propriedades amostradas, a caça e pesca é proibida e existem placas de advertência 

pelas propriedades.

Verificado os documentos Código de Conduta - Manual Interno do Funcionário (MIF), 

Manual do sistema de gestão ambiental e social e manual da qualidade das fazendas 

que tratam do respeito, do tratamento justo e digno, da não tolerância a discriminação, 

preconceitos e abusos. Nas entrevistas durante a auditoria com 21 trabalhadores de 

diferentes funções e locais, homens e mulheres, não foi relatado nenhuma situação de 

ameaça, maltratos ou abusos. 

Verificado durante a auditoria toda a documentação que garante o pagamento dos 

trabalhadores das fazendas amostradas do grupo. Foi analisado holerites dos meses de 

janeiro, fevereiro e março de 2021, contratos de trabalho e registro dos funcionários. 

Ficou evidente que todas as fazendas garantem o mínimo estipulado por lei. Durante as 

entrevistas com 21 trabalhadores todos foram unanimes em confirmar a conformidade 

com a documentação. As fazendas que estão na cidade de Carmo de Paranaíba seguem 

a convenção coletiva de trabalho de 2015/2017 que ainda esta vigente.

Verificado os documentos Código de Conduta - Manual Interno do Funcionário (MIF), 

Manual do sistema de gestão ambiental e social e manual da qualidade das fazendas, 

nele fica claro que as fazendas  proíbem contratação de menores de 16 anos, e o 

trabalho infantil é proibido.. Durante a auditoria não foi visto nenhum documento ou 

entrevistado nenhum menor nas fazendas amostradas.

Na auditoria remota, ao avaliar a conservação dos ecossistemas naturais, conclui-se que 

as 4 propriedades amostradas não desmataram florestas antes de janeiro de 2014.

Na auditoria remota, ao avaliar se existe áreas protegidas próximas as propriedades, 

conclui-se que em apenas 1 das 4 propriedades amostradas fica próxima a uma RPPN, 

mas suas atividades não causam impacto a esta área de conservação.

Verificado os documentos Código de Conduta - Manual Interno do Funcionário (MIF), 

Manual do sistema de gestão ambiental e social e manual da qualidade das fazendas 

tratam deste tema. Nas entrevistas, com 21 trabalhadores de diferentes funções e locais, 

homens e mulheres, relatou-se que existe liberdade para filiar-se ao sindicato. As 

fazendas que estão na cidade de Carmo de Paranaíba seguem a convenção coletiva de 

trabalho de 2015/2017 que ainda esta vigente.

Verificado os documentos Código de Conduta - Manual Interno do Funcionário (MIF), 

Manual do sistema de gestão ambiental e social e manual da qualidade das fazendas 

que tratam do respeito, do tratamento justo e digno, da não tolerância a discriminação, 

preconceitos e abusos. Nas entrevistas com 21 trabalhadores de diferentes funções e 

locais, homens e mulheres, não foi relatado nenhuma situação de discriminação, 

ameaça, maltratos ou abusos. 
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4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 
Verificado que as atividades realizadas pelas fazendas não diminuem os recursos e os 

interesses coletivos das comunidades próximas.

Verificado durante a auditoria que as horas extras são opcionais, quando realizadas, 

especialmente no período de safra, não ultrapassam duas horas diárias, conforme 

evidenciado em registros de pontos e nas entrevistas realizadas durante a auditoria, com 

21 trabalhadores de diferentes funções e locais, homens e mulheres.

Todas as análises de água verificadas durante a auditoria, apresentaram-se potáveis nas 

4 fazendas amostradas.

As casas fornecidas aos trabalhadores e suas famílias pela administração da fazenda 

cumprem com os itens pedidos por esta norma. Durante a auditoria foram 

disponibilizadas fotos das casas das 4 fazendas da amostra. Foram entrevistados 

funcionários moradores que declararam residir em casas de bom estado de conservação 

e higiene.

Verificado através de documentação e entrevista com os responsáveis da área em cada 

uma das fazendas amostradas que todas possuem um Programa de Gestão de 

Segurança e Saúde no Trabalho Rural – PGSSMATR. Existem ASOs e exames 

admissionais, periódicos e demissionais são realizados. Treinamentos são realizados 

conforme a função e cronograma do PGSSMATR.

Verificado através de documentação e entrevistas que todos os funcionários da amostra 

que aplicam pesticidas possuem os EPIs necessários para a função. Disponibilizado 

também fotografias dos EPIs utilizados.

Verificado durante a auditoria que  todos os funcionários que aplicam pesticidas foram 

capacitados de acordo com a legislação pertinente. Foi disponibilizado para análise todos 

os certificados dos cursos realizados pelos trabalhadores que desempenham essa 

função e estavam na amostra de auditoria. Durante as entrevistas com esses 

trabalhadores foi declarado por todos que realizaram os cursos e treinamentos 

obrigatórios para a função.

Verificado através de fotografias e entrevista com os funcionários das fazendas que 

existem vestiários com chuveiros e armários individuais para todos os funcionários que 

manipulam agrotóxicos. Há também locais para lavagem de EPIs e secagem. Todos os 

EPIs são mantidos na Fazendas nos armários dos colaboradores. Verificado também 

controle de lavagem do EPI realizado pelos funcionários das fazendas.

As mulheres grávidas não exercem atividades que ofereçam risco para a grávida. Há 

procedimento interno que dita as regras para este assunto. No momento da auditoria não 

haviam mulheres grávidas nas fazendas.

Demonstra-se o direito legítimo ao uso da terra mediante escritura das propriedades, de 

arrendamentos, ou outros documentos oficiais, ou mediante documentação sobre direitos 

de usos tradicionais ou da comunidade. O direito ao uso da terra não está sob disputa 

legal por residentes ou comunidades locais atuais ou passadas, incluídas disputas em 

relação a desapropriações passadas ou abandono forçado.

Verificado através de documentação e entrevista com 21 trabalhadores que a Jornada de 

trabalho é de 44 horas semanais (Segunda a quinta das 07:00 as 17:00 e sexta das 

07:00 as 16:00) , existem horas extras programadas que são pagas. Existe controle de 

ponto e pausas para almoço (01 hora obrigatório). 

Verificado os documentos Código de Conduta - Manual Interno do Funcionário (MIF), 

Manual do sistema de gestão ambiental e social e manual da qualidade das fazendas,  

proíbe contratação de menores de 16 anos. Através da verificação de documentos e 

contratos de trabalho foi possível identificar que não existe nenhum menor trabalhando 

nas fazendas.

Verificado que os trabalhadores são contratados por tempo indeterminado. Na safra são 

contratados trabalhadores por tempo determinado para trabalhos de campo e beneficio 

do café. Nas entrevistas realizadas com 21 trabalhadores não houve relatos de atraso 

nos pagamentos. No momento da auditoria não haviam trabalhadores safristas nas 

fazendas amostradas.

Verificado através de documentação e entrevista com 21 trabalhadores que existem 

canais de comunicações como caixa de sugestões, que ficam disponíveis em locais 

distintos nas fazendas amostradas. Os trabalhadores dizem que costumam usar esse 

mecanismo mas o que mais funciona é a conversa direta com superiores. Foi verificado 

as anotações feitas pelos trabalhadores nas fazendas (cadernos, livros de registro ) e 

também a resposta das fazendas as demandas dos funcionários.

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Cooperativa Agropecuária de Carmo do Paranaíba LTDA- CARPEC

Nome do grupo Grupo CARPEC - Cooperativa Agropecuária de Carmo do Paranaíba
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País Brasil

Endereço da auditoria Avenida João Batista da Silva, n° 398, JK

Pessoa de contato Sandra Moreira Clemente

Nome do representante legal Tarcísio Daniel da Silva

Cargo Diretor Presidente Telefone 34-3851-7222

Cidade Carmo do Paranaíba Estado MG
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Farm Name *

Member 

Name * Member Surname *

District 

/ State 

/ City *

Crop(s) 

*

São Bento e Gameleira/ Paraíso Maycon Kyoti Tomizawa Sede Carmo do Paranaiba-MG Café

São Bento e Gameleira/ Paraíso Armando Hirokatu Tomizawa Sede Carmo do Paranaiba-MG Café

Paraíso, Sobrado e Paraná Sebastião Maria Bontempo Sede Carmo do Paranaiba e Rio Paranaiba-MG Café

Paraíso, Sobrado e Paraná Vicente de Paulo Bontempo Sede Carmo do Paranaiba e Rio Paranaiba-MG Café

Paraíso, Sobrado e Paraná João Batista Bontempo Sede Carmo do Paranaiba e Rio Paranaiba-MG Café

Paraíso, Sobrado e Paraná Adriano Ribeiro Bontempo Sede Carmo do Paranaiba e Rio Paranaiba-MG Café

Paraíso, Sobrado e Paraná Joao Luiz de Faria Sede Carmo do Paranaiba e Rio Paranaiba-MG Café

Babilônia Luiz Noriyuki Kobayashi Sede Lagoa Formosa Café

Paraíso Catarina de Sena Queiroz Coimbra Sede Carmo do Paranaiba-MG Café

Paraíso Arthur Coimbra Queiroz Sede Carmo do Paranaiba-MG Café

Paraíso Antonio Coimbra Filho Sede Carmo do Paranaiba-MG Café

Ouro Verde Antonio Coimbra Filho Sede João Pinheiro-MG Café



São Luiz Estate Coffee (Fazenda 

Berrador e Colônia, Fazenda 

Santa Cecília - Paredão, Fazenda 

Fradiques, Fazenda Fradiques-

Cedro) Lucio Gondim Velloso Sede Carmo do Paranaiba-MG Café

São Luiz Estate Coffee (Fazenda 

Berrador e Colônia, Fazenda 

Santa Cecília - Paredão, Fazenda 

Fradiques, Fazenda Fradiques-

Cedro) Fausto do Espirito Santo Velloso Sede Carmo do Paranaiba-MG Café

São Luiz Estate Coffee (Fazenda 

Berrador e Colônia, Fazenda 

Santa Cecília - Paredão, Fazenda 

Fradiques, Fazenda Fradiques-

Cedro) Ana Cecilia Gondim Velloso Branco Sede Carmo do Paranaiba-MG Café

Cachoeira e Chapadão Vitor Marcelo Queiroz Barbosa Sede Carmo do Paranaiba-MG Café

Cachoeira e Chapadão Sérgio Ricardo Queiroz Barbosa Sede Carmo do Paranaiba-MG Café

Cachoeira e Chapadão Danilo Barbosa Sede Carmo do Paranaiba-MG Café

São Bartolomeu Milton Garcia de Azevedo Sede Carmo do Paranaiba-MG Café

São Silvestre e Paiolinho Ismael Jose de Andrade Sede Serra do Salitre-MG Café

São Silvestre e Paiolinho Eduardo Eustaquio de Andrade Sede Serra do Salitre-MG Café

São Silvestre e Paiolinho Rodrigo de Castro Andrade Sede Serra do Salitre-MG Café

São Silvestre e Paiolinho Romulo Xavier Carneiro Furtado Andrade Sede Serra do Salitre-MG Café



Condominio Eduardo Eustaquio 

de Andrade ( Fazenda Capim 

Branco, Lagoa Seca, João do 

Zico) Ismael Jose de Andrade Sede Serra do Salitre-MG Café

Condominio Eduardo Eustaquio 

de Andrade ( Fazenda Capim 

Branco, Lagoa Seca, João do 

Zico) Eduardo Eustaquio de Andrade Sede Carmo do Paranaiba-MG Café

Condominio Eduardo Eustaquio 

de Andrade ( Fazenda Capim 

Branco, Lagoa Seca, João do 

Zico) Rodrigo de Castro Andrade Sede Carmo do Paranaiba-MG Café

Condominio Eduardo Eustaquio 

de Andrade ( Fazenda Capim 

Branco, Lagoa Seca, João do 

Zico) Romulo Xavier Carneiro Furtado Andrade Sede Carmo do Paranaiba-MG Café

Sede Carmo do Paranaiba-MG Café


