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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% 100,00% -

100,00% 100,00% 100,00% -

X

X

X

Fazenda Entre Rios

Fazenda Ventura

Fazenda Nova Trento

Fazenda São Carlos

(*) Pequeño productor

Nome da Propriedade

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 Citrosuco S/A Agroindustria - Grupo Citrosuco Cumple con los requerimientos de 

Año 3 - Nivel B 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%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Administrador do Grupo

Nivel C

Nivel B - 100,00%

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

- 100,00%
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Infra estruturas                                                                   1.015,70 

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*

sub total                                                                 16.526,28 

Total do Escopo                                                                 58.592,41 

                                                                             -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                   3.384,98 

                                                                             -   

sub total                                                                 13.066,13 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                              -   

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)                                                                 13.066,13 

sub total                                                                 29.000,00 

Outras Áreas

Área de laranja em formação                                                                 12.125,60 

Outro uso*

Laranja 29000,00

2.2. Escopo (público)
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#

1

2

3

4

Fazenda Entre Rios 10700,61 5276,00

Fazenda Ventura 1590,89 1283,00

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

Foram selecionadas fazendas que participaram da última auditoria e outras que não foram avaliadas recentemente.

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.

Fazenda São Carlos 1745,30 814,00

Fazenda Nova Trento 1260,98 1052,00

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.
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Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.4 CUMPRE

1.5 CUMPRE

1.6 CUMPRE

1.13 CUMPRE

1.14 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

4.12 CUMPRE

Não identificadas conversões ou ampliação de infraestrtura que demande uma 

avaliação de impactos.

Procedimentos para seleção, supervisão e monitoramento dos prestadores de serviço 

em atividade nas fazendas foram estabelecidos para garantir o cumprimento com esta 

Norma e com a legislação vigente. A partir da análise de riscos de 146 empresas foi 

iniciado, em julho de 2020, o processo de gestão de riscos das empresas terceirizadas. 

Para suporte à gestão dos terceiros foi contratada a empresa "Bernhoef" que realiza 

ações de medição de riscos, monitora o desempenho e comunica as empresas 

prestadoras de serviço quanto à pendencias e potenciais riscos para a manutenção do 

contrato com a Citrosuco. A Bernhoef também disponibiliza conteúdo de 

conscientização para orientar empresas de pequeno porte quanto às adequações 

exigidas pela Citrosuco. 

O procedimento Manual de saúde, segurança e meio ambiente, para prestadores de 

serviço, atualizado em 08.05.2020, inclui (i) informação aos prestadores sobre as 

normas internas das fazendas e Critérios Críticos da norma RA; (ii) formalização da 

contratação através de contrato de prestação de serviços, que inclui cláusula de 

cumprimento das normas internas e critérios críticos da norma RA; (iii) designação de 

responsáveis pela inspeção e acompanhamento dos prestadores de serviços dentro das 

fazendas; (iv) aplicação de questionário/checklist para avaliação de desempenho e 

registro da supervisão do trabalho; (v) realização de auditoria interna.

Planos de ação são implementados e são dedicados recursos materiais e humanos 

para garantir a validade da certificação Rainforest; orçamentos são previstos 

anualmente para dar seguimento ao processo de melhoria contínua (investimento em 

novos sistemas de gerenciamento e mudanças de paradigmas para atender aos 

requisitos da norma), de processos internos de auditoria, treinamentos, sistemas 

informacionas e da execução de planos de ação. 

Informações dos membros apresentada no sistema de gestão (item 1.2 Apresentação 

dos membros) e através do formulário de aplicação para auditoria.

Um documento chamado sistema de auditoria interna agrícola estebele os métodos 

para realização das auditorias internas. As auditorias realizadas foram registradas em 

checklists e os resultados e planos de ações apresentados pelo administrador. 

Foram evidenciados processos corporativos (de contratação) para que os trabalhadores 

estejam cientes dos seus direitos referentes a liberdade de participar de uma 

organização de trabalhadores , sem influência ou interferência da administração da 

fazenda, seus donos ou do administrador de grupo.

Foram evidenciadas práticas estabelecidas que asseguram benefícios e vantagens 

atreladas as funções contratadas, o que assegura a inexistência de práticas 

intencionadas à redução das mesmas. De modo geral, tais práticas residem na 

transparência e reconhecimento das instâncias para realização de acordos coletivos, 

mediados pelos representantes dos trabalhadores, através dos sindicatos. 

Um mecanismo de queixa em funcionamento foi evidenciado nas fazendas auditadas, 

em consonância com a política corporativa de compliance, que engloba a vigilância dos 

termos do código de conduta, o treinamento e divulgação deste código para todos os 

colaboradores, e a apuração das denúncias realizadas. 

A administração das fazendas apresentou um cronograma anual para análise de 

potabilidade da água fornecida em todas as fazendas do grupo. A amostragem inclui 

ponto de captação, saída do sistema de distribuição, portaria, côlonia, vestiário e 

reservatórios dos ônibus dos trabalhadores de colheita. Os resultados das analises 

demonstram que os parâmetros analisados cumprem com os requisitos desta norma.

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 
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4.13 CUMPRE

4.14 CUMPRE

4.16 CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

As fazendas dispõem de estruturas de moradias. Entretanto, em fevereiro de 2020 foi 

iniciado um processo de desocupação das moradias devido aos aspectos de segurança 

para as famílias que residiam nas fazendas. Na amostra auditada não havia 

trabalhadores residindo nas fazendas. Ainda assim, a administração das fazendas 

mantem um responsável pelo monitoramento das condições estruturais das casas. No 

momento da auditoria foi declarado pelo administrador do grupo que todos os 

alojamentos foram desmobilizados em virtude de não ter havido contratação de mão de 

obra migrante para safra 2020.

A administração da fazenda elaborou um Programa para proteger a saúde e a 

segurança dos trabalhadores por meio da implantação de um Plano de Segurança e 

Saúde Ocupacional baseado em riscos, com estrutura e equipe condizente com o 

número de trabalhadores e as atividades executas nas fazendas. Foi avaliado o Plano 

de Atendimento e Resposta a emergência, o PPRA e o PCMSO. Todos estavam dentro 

da validade e constam todas as funções, atividades e seus riscos. O grupo possui 

profissionais capacitados em Saúde e Segurança para atender os trabalhadores. 

Técnicos em saúde e segurança do trabalho monitoram diariamente as atividades 

agrícolas.

Todos os trabalhadores que manipulam agrotóxicos e que realizam pulverização 

receberam treinamento de Manuseio de Agrotóxicos antes de iniciar na função. O 

treinamento é executado por órgão oficial com carga horaria compatível com o conteúdo 

do curso. De maneira complementar, anualmente os trabalhadores recebem um 

treinamento para reciclagem do conteúdo abordado no curso. Todos os funcionários 

entrevistados possuem capacitações em todas as áreas em que atuam. Foram 

verificados os certificados e o cronograma de treinamentos.

Verificado que é feita e documentada uma avaliação inicial das fazendas do grupo pelo 

administrador. Esta avaliação é refeita anualmente através das auditorias internas e 

através do acompanhamento dos diversos programas existententes dentro do Sistema 

de Planejamento e Gestão Sustentável. Verificado também mapas, delimitação da 

extensão geográfica e áreas de  ecossistemas  naturais, detalhamento  das informações 

de variedade, porta enxerto, ano de plantio, espaçamento, quantidade de plantas e área 

por talhão.

Apresentados relatórios de saída de fruta e entrega na fábrica de cada uma das 4 

fazendas da amostra. Verificados registros que demonstrar o fluxo de informações que 

geraram as planilhas citadas anteriormente. Para cada fazenda, um período diferente foi 

avaliado.

Avaliados relatórios de colheita (saída de frutas) das fazendas, autorizações de entrega 

de frutas, identificação do transportador, romaneio de carga, relatório de entrega de 

frutas na fábrica. Notas fiscais avaliadas das quatro fazendas. 

Não identificadas conversões ou ampliação de infraestrtura que demande uma 

avaliação de impactos.

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

Número da fazendas
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1.5 

1.6 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

3.3 

As espécies ameaçadas são protegidos por ações de conscientização e sinalizações 

instaladas nas fazendas. Parceria com o projeto Pardas do Tietê auxilia em suas ações 

de proteção. Avistamentos de fauna para monitorar espécies existentes dentro da 

fazenda e conscientização dos colaboradores.

Verificado que não existe operações de processamento que geram águas residuais e 

portanto não são descarregadas em ecossistemas aquáticos.

Verificado que os banheiros localizados na estrutura administrativa e os de campo nas 

fazendas do grupo, destinam o esgoto para fossas. Nenhum esgoto é descarregado em 

ecossistemas aquáticos.

Verificado que o  programa Citrosuco  de  manejo  de  pragas  e  doenças  é  baseado  

em  princípios,  ou  seja, estratégias de gerenciamento de fatores que podem afetar a 

dinâmica e desenvolvimento das pragas e doenças. Estes princípios são gerenciados e 

adotados para tomada de decisão de manejo de acordo com a praga ou doença em 

questão. Principios:

A) Acompanhamento de clima;

B) Estádio Fenológico das plantas;

C) Monitoramento de pragas e doenças;

D) Histórico das áreas;

E) Controle biológico ou varietal;

F) Redução de inóculo da doença/praga nafazenda;

G) Redução de inóculo da doença/praga fora da área produtiva;

H) Controle Químico;

I) Controle cultural;

J) Localização dos talhões na propriedade;

K) Uso de mudas certificadasGarantia de sanidade e padrão genético;

L) Participação no Alerta Fitossanitário;

M) Treinamento de funcionários;

N) Queima de restos vegetais contaminados.

Procedimentos para seleção, supervisão e monitoramento dos prestadores de serviço 

em atividade nas fazendas foram estabelecidos para garantir o cumprimento com esta 

Norma e com a legislação vigente. A partir da análise de riscos de 146 empresas foi 

iniciado, em julho de 2020, o processo de gestão de riscos das empresas terceirizadas. 

Para suporte à gestão dos terceiros foi contratada a empresa "Bernhoef" que realiza 

ações de medição de riscos, monitora o desempenho e comunica as empresas 

prestadoras de serviço quanto à pendencias e potenciais riscos para a manutenção do 

contrato com a Citrosuco. A Bernhoef também disponibiliza conteúdo de 

conscientização para orientar empresas de pequeno porte quanto às adequações 

exigidas pela Citrosuco. 

O procedimento Manual de saúde, segurança e meio ambiente, para prestadores de 

serviço, atualizado em 08.05.2020, inclui (i) informação aos prestadores sobre as 

normas internas das fazendas e Critérios Críticos da norma RA; (ii) formalização da 

contratação através de contrato de prestação de serviços, que inclui cláusula de 

cumprimento das normas internas e critérios críticos da norma RA; (iii) designação de 

responsáveis pela inspeção e acompanhamento dos prestadores de serviços dentro das 

fazendas; (iv) aplicação de questionário/checklist para avaliação de desempenho e 

registro da supervisão do trabalho; (v) realização de auditoria interna.

Planos de ação são implementados e são dedicados recursos materiais e humanos 

para garantir a validade da certificação Rainforest; orçamentos são previstos 

anualmente para dar seguimento ao processo de melhoria contínua (investimento em 

novos sistemas de gerenciamento e mudanças de paradigmas para atender aos 

requisitos da norma), de processos internos de auditoria, treinamentos, sistemas 

informacionas e da execução de planos de ação. 

Através de imagens de satélite não foram identificadas alterações nos ecossistemas 

naturais. Nas fazendas amostradas, não há áreas de AVC.

Pela análise das imagens de satélite, não foram identificadas alterações nas coberturas 

vegetais localizadas nas fazendas. Fazenda 1: Áreas de APP e RL em processo de 

recuperação. Fazenda 2: Seis áreas em processo de recuperação (classificadas em 

condições graves, segundo critérios da empresa).

As fazendas estão localizadas nas APAs Ibitinga (Fazenda 1) e Rio Batalha (Fazenda 

2). As demais fazendas da amostra não estão localizadas dentro de APAs. As distâncias 

aproximadas são de 11 a 25km de distância (medição pelas imagens de satélite) da 

APA Ibitinga (Fazendas 3 e 4).
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3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

Procedimentos e políticas são implementados para assegurar que os trabalhadores 

sejam tratados com respeito, e fiquem livre de ameaças, abusos e assédio (moral e 

verbal).

Procedimentos e políticas foram estabelecidos para evitar que haja discriminação no 

ambiente de trabalho, e ao mesmo tempo, para que haja igualdade de oportunidades, 

de tratamento e de pagamento de salários, independente de marcadores como raça, 

gênero, religião, dentre outros. 

Foram evidenciados processos corporativos (de contratação) para que os trabalhadores 

estejam cientes dos seus direitos referentes a liberdade de participar de uma 

organização de trabalhadores , sem influência ou interferência da administração da 

fazenda, seus donos ou do administrador de grupo.

Foi evidenciado que todos os trabalhadores recebem pelo menos um salário negociado 

coletivamente, de acordo com os acordos coletivos em vigor, para todas as categorias 

de trabalhadores integrantes da amostra.

Foram evidenciadas práticas de contratação e gestão da força de trabalho, as quais 

proibem a contratação de trabalho infantil para as atividades ligadas à operação. 

Quando contratados, menores de 18 anos integram programas de aprendizagem, à luz 

do que é permitido pela legislação nacional (sobretudo no que tange a jornada semanal 

de aprendizagem prática) unicamente. 

O Projeto  Pescar é desenvolvido nas unidades de  Iaras,  Matão  e  Catanduva.  No  

total, em 2020, 62  jovens  concluíram  os  cursos de ‘Iniciação Profissional em  

Processos  Agroindustriais’  (Iaras), ‘Iniciação Profissional em Produção Industrial’ 

(Catanduva) e ‘Iniciação Profissional em Ser-viços Administrativos’ (Matão).

x

Foram evidenciadas práticas estabelecidas que asseguram benefícios e vantagens 

atreladas as funções contratadas, o que assegura a inexistência de práticas 

intencionadas à redução das mesmas. De modo geral, tais práticas residem na 

transparência e reconhecimento das instâncias para realização de acordos coletivos, 

mediados pelos representantes dos trabalhadores, através dos sindicatos. 

Um mecanismo de queixa em funcionamento foi evidenciado nas fazendas auditadas, 

em consonância com a política corporativa de compliance, que engloba a vigilância dos 

termos do código de conduta, o treinamento e divulgação deste código para todos os 

colaboradores, e a apuração das denúncias realizadas. 

Foi evidenciado que o número de horas da jornada regular para todos os trabalhadores 

não excede 44 horas por semana, com pelo menos um dia completo de descanso para 

cada seis dias consecutivos de  trabalho. Os trabalhadores têm pelo menos uma pausa 

para refeição para cada oito horas trabalhadas (não existe contrato de tempo parcial nas 

operações).

Verificado que as fazendas do grupo utilizam os produtos Flumioxazina e Sulfluramida 

que estão na Política de exceção de pesticidas para o setor de citrus Versão 1.0 - Brasil.

HERBICIDA SUMITOMO CHEMICAL DO BRASIL SU

SULFLURAMID 3.0 G/KG

Verificado que a aplicação de agroquimicos cumpre com os requisitos desta norma. 

Foram realizadas as seguintes melhorias em relação a este assunto: 

Revisão e validação do Procedimento de Pulverização Aérea

PG_001;

Inclusão da obrigatoriedade do uso da válvula de fechamento e abertura automáticos no 

procedimento para uso no avião próprio e terceiros;

Inclusão da obrigatoriedade a respeito às distâncias exigidas por dispositivos legais;

Atualização dos terceiros prestadores de serviço a respeito do procedimento; 

Padronização dos mapas das fazendas com as áreas de exclusão;

Inclusão de cláusula com atualização do PG 001 no contrato com terceiros;

Durante a auditoria foram verificados todos os documentos que comprovam que as 

aplicações respeitam as áreas com restrição para a aplicação de agroquimicos nas 

fazendas amostradas.

Verificado que as fazendas do grupo não utilizam OGM.

Verificado que as fazendas do grupo não utilizam esgoto humano nas atividades de 

produção ou processamento.

Procedimentos e políticas de contratação e seleção de pessoal são fundamentadas na 

legislação trabalhista nacional, o que garante proteções específicas contra práticas 

abusivas de contratação e uso da força de trabalho (multas, escravidão por dívida, 

trabalho prisional, dentre outros). 
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4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

Ao avaliar a programação operacional anual e de médio prazo, não há atividades que 

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

comunidades.

A administração das fazendas realiza avaliação previa para planejamento e 

programação da execução de horas extras. Quando avaliado a necessidade de 

realização de horas extra os trabalhadores são consultados sobre a disponibilidade para 

realização da mesma. Todas as horas extras são pagas conforme definido no acordo 

coletivo vigente.

A administração das fazendas apresentou um cronograma anual para análise de 

potabilidade da água fornecida em todas as fazendas do grupo. A amostragem inclui 

ponto de captação, saída do sistema de distribuição, portaria, côlonia, vestiário e 

reservatórios dos ônibus dos trabalhadores de colheita. Os resultados das analises 

demonstram que os parâmetros analisados cumprem com os requisitos desta norma.

As fazendas dispõem de estruturas de moradias. Entretanto, em fevereiro de 2020 foi 

iniciado um processo de desocupação das moradias devido aos aspectos de segurança 

para as famílias que residiam nas fazendas. Na amostra auditada não havia 

trabalhadores residindo nas fazendas. Ainda assim, a administração das fazendas 

mantem um responsável pelo monitoramento das condições estruturais das casas. No 

momento da auditoria foi declarado pelo administrador do grupo que todos os 

alojamentos foram desmobilizados em virtude de não ter havido contratação de mão de 

obra migrante para safra 2020.

A administração da fazenda elaborou um Programa para proteger a saúde e a 

segurança dos trabalhadores por meio da implantação de um Plano de Segurança e 

Saúde Ocupacional baseado em riscos, com estrutura e equipe condizente com o 

número de trabalhadores e as atividades executas nas fazendas. Foi avaliado o Plano 

de Atendimento e Resposta a emergência, o PPRA e o PCMSO. Todos estavam dentro 

da validade e constam todas as funções, atividades e seus riscos. O grupo possui 

profissionais capacitados em Saúde e Segurança para atender os trabalhadores. 

Técnicos em saúde e segurança do trabalho monitoram diariamente as atividades 

agrícolas.

A fazenda fornece aos trabalhadores todos os  equipamentos de proteção individual 

(EPI), previstos no programa de prevenção de riscos ambientais, para todas as 

atividades que demandem proteção individual e coletiva. 

Todo fornecimento dos EPI, controle de lavagem e condições adequada de uso é 

monitorado pela equipe de saúde e segurança da fazenda. Por meio de entrevistas e 

verificação da ficha de entrega de EPI, das diversas funções existentes nas fazendas, 

observou-se que todos os funcionários recebem os devidos EPI´s.

Todos os trabalhadores que manipulam agrotóxicos e que realizam pulverização 

receberam treinamento de Manuseio de Agrotóxicos antes de iniciar na função. O 

treinamento é executado por órgão oficial com carga horaria compatível com o conteúdo 

do curso. De maneira complementar, anualmente os trabalhadores recebem um 

treinamento para reciclagem do conteúdo abordado no curso. Todos os funcionários 

entrevistados possuem capacitações em todas as áreas em que atuam. Foram 

verificados os certificados e o cronograma de treinamentos.

As fazendas disponibilizam instalações com chuveiros, banheiros e armários individuais 

para os trabalhadores tomarem banho após aplicação e manuseio de agrotóxico. O 

procedimento de banhos após aplicação e manuseio e obrigatório para todos os 

trabalhadores.

A administração das fazendas executa um procedimento interno para garantir as 

trabalhadoras gestantes condições seguras de trabalho, adequado ao momento da 

gestação. O procedimento interno preconiza que uma vez identificada a gravidez a 

gestante é encaminhada para o médico do trabalho para avaliação das condições de 

desempenho da função atual e avaliação da necessidade de realocação em outra 

função. Após esta avaliação inicia-se o acompanhamento pré-natal, conforme Programa 

de Saúde e segurança ocupacional.

Demonstra-se o direito legítimo ao uso da terra por meio das matriculas das fazendas, 

devidamente registradas, e o CAR (Cadastro Ambiental Rural) de todas as áreas da 

amostra auditada. As fazendas possuem contratos de arrendamento com a Citrovita e 

com a Fischer Agrícola Ltda. 

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Citrosuco S/A Agroindústria

Nome do grupo Grupo Citrosuco
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PublicSummary

Cidade Matão Estado SP

País Brasil

Endereço da auditoria Rua São Lourenço, nº 81, Bairro Vila Marian

Pessoa de contato Larissa Cardoso Küster

Nome do representante legal

Cargo Especialista em Gestão e CertificaçãoTelefone
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Farm Name * State* City * Crop(s) *

Fazenda Emu SP Reginópolis Orange

Fazenda Entre Rios SP Boa Esperança Sul Orange

Fazenda Maringá SP Gavião Peixoto Orange

Fazenda Nova Trento SP Boa Esperança Sul Orange

Fazenda São Carlos SP Nova Europa Orange

Fazenda Ventura SP Reginópolis Orange

Fazenda Palmeiras SP Cerqueira César Orange

Fazenda Quatrirmãs SP Botucatu Orange

Fazenda Rio Pardo SP Iaras Orange

Fazenda Tubunas SP Lençóis Paulista Orange

Fazenda Itapetininga SP Itapetininga Orange

Fazenda Santa Terezinha SP Espírito Santo do Turvo Orange


