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Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

- 100,00%
Pontuação

Critérios Críticos - 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Fazenda

Nivel C

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 a Fazenda Daterra Atividades Rurais, cumpre com  requerimentos de Ano 3 com a versão 

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

Certificação
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2.2. Escopo (público)

sub total                                                                   2.441,22 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      619,43 

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)                                                                   1.821,79 

Café 2575,64

Infraestrutura (área administrativa)                                                                      102,08 

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Estradas, açudes e carreadores                                                                      431,44 

sub total                                                                   1.388,27 

Total do Escopo                                                                   6.405,13 

sub total                                                                   2.575,64 

Outras Áreas

Café em formação                                                                      194,36 

Área sem café                                                                      660,39 
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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.

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.
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Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 CUMPRE

1.2 CUMPRE

1.3 CUMPRE

1.5 CUMPRE

1.6 CUMPRE

2.1 CUMPRE

2.2 CUMPRE

2.4 CUMPRE

Avaliado histórico de produção dos últimos quatro anos com o demonstrativo por área e 

rendimento. Também foi detalhado os resultados por tipo de colheita (manual e 

mecanizada). Para conferência de volume colhido e comercializado, um levantamento 

do histórico dos estoques, com entradas e saídas de café cru foi apresentado (Período 

2017 a 2021).

Apresentado manual de rastreabilidade composto por procedimentos internos que 

contemplam desde a colheita até a cadeia de custódia. Analisada relação de notas 

fiscais e documentos de identificação do perído de 03/08/2020 a 27/02/2021 (670 

notas). 

Foram disponibilizados contratos da empresa de transporte de trabalhadores (03), 

Expresso São Geraldo, cuja cláusula 4.4 contempla os requisitos críticos da norma. Esta 

cláusula menciona que, junto com a nota fiscal de cada mês, seguem os documentos: 

folha de pagamento, GEFIP, GPS e ASOs. Por sua vez, o item 4.6 menciona 

literalmente o atendimento a requisitos da norma RAS. Foi apresentado o procedimento 

GA-PRO-013 contempla o atendimento à requisitos ambientais para prestadores de 

serviços como (resíduos e produtos perigosos, disposição final de resíduos, 

manutenção de extintores, transporte de passageiros), conforme consta no objetivo 

descrito no corpo do documento. Este documento, por si só, não atende ao estabelecido 

no indicador 1.5, já que monitora superficialmente a conformidade dos prestadores de 

serviços, deixando de fora a verificação do atendimento aos requisitos trabalhistas e de 

SSO. Ainda, durante a entrevista com mecânicos e auxiliares, foram mencionados 

prestadores de serviços terceirizados, que adentram frequentemente a oficina para 

realizar manutenções contratadas de elétrica automotiva (André) e mecânica geral 

(Luciano). Posteriormente foram apresentados os comprovantes de integração de 

segurança de dois prestadores de serviço citados nas entrevistas (Luciano e Alex). A 

Fazenda dispõe de abordagens diferenciadas para diferentes tipos de prestadores de 

serviços. Aqueles que prestam trabalhos de maneira permanente, e aqueles que 

pontualmente adentram as instalações para realziar algum serviço específico. Na 

primeira categoria estão as empresas de transporte, e na segunda, eletricistas, técnicos 

de inspeção, dentre outros. Para os primeiros exige-se documentos trabalhistas, 

comprovantes de recolhimento (conforme consta no contrato, cláusula 4.4), já os 

segundos não possuem contrato. Unicamente solicita-se que façam a integração de 

segurança.

Apresentada declaração de compromisso com a certificação e com o atendimento legal. 

Uma auditoria interna foi apresentada com os itens da norma avaliados. 

(ITEM B) De acordo com o item 6 do manual do sistema de gestão ambiental, GA-MGA-

001, de 31 de janeiro de 2019 (item 6.1.3) "O controle dos requisitos legais se dá 

através do sistema SOGI dentro do módulo LIRA (Lista interna de requisitos aplicáveis). 

Para maior garantia do processo de atualização, identificação acesso e coleta dos 

requisitos legais a Daterra adotará uma periodicidade de no máximo 12 meses para 

realizar uma conferência da aplicabilidade dos requisitos listados na planilha LIRA- Lista 

interna de requisitos aplicáveis. A evidência desta conferência é demonstrada através 

da data 

revisão". Esta informação foi corroborada pela equipe de auditoria, quando perguntado. 

Avaliadas imagens de satélite, mapa da propriedade e relatos dados pelos responsáveis 

técnicos. Não foram realizadas atividades que degradem áreas e AVC.

Avaliadas imagens de satélite, mapa da propriedade e relatos dados pelos responsáveis 

técnicos. Não foram realizadas atividades que degradem ecossistemas.

Apresentadas política ambiental, folder com citação ao tema animais em perigo, 

material do treinamento admissional em gestão ambiental e um documento chamado 

Sustentabilidade - Daterra mencionando a proibição a caça.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

Avaliados, documentalmente, a planta do imóvel georreferenciado com a identificação 

dos talhões, infraestrutura, ecossistemas, quadro de áreas e etc; uma relação atual das 

áreas de café com informações sobre localização, variedades, ano de plantio e área 

(ha). 
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3.1 CUMPRE

3.2 CUMPRE

3.3 CUMPRE

3.4 CUMPRE

3.5 CUMPRE

3.6 CUMPRE

3.7 CUMPRE

4.1 CUMPRE

4.2 CUMPRE

4.3 CUMPRE

Identificação dos tipos e fontes geradoras no programa de gestão. A destinação para 

sistemas de tratamento e descarte de resíduos, no caso do resíduo do efluente oleoso, 

também foi apresentada. Não há descarte em ecossitemas aquáticos.

Apresentados planos e cronograma com as ações planejadas para controle de pragas e 

doenças. O plano estabelece métodos complementares de controle e uma organização 

de atividades.

O esgoto é tratado em uma estação de tratamento de esgoto (ETE), conforme citado no 

programa de gestão de resíudos. Não há descarga em ecossistemas aquáticos. O 

despejo é realizado em área interna a fazenda por uma empresa especializada.

Apresentada relação de produtos com uso permitido e regras para seleção de produtos, 

evitando os proibidos.

Prática de pulverização aérea não utilizada pela fazenda. Plano de manejo não indica o 

uso de pulverização aérea. 

A lista de cultivares plantados indicam que não há organismos geneticamente 

modificados. A lista contempla os talhões existentes nas fazendas.

Conforme mencionado no critério 3.2, os efluentes sanitários são destinados a ETE ou 

fossas sépticas.

A fazenda apresentou sua Política Social, a qual menciona ter o compromissão com a 

"Não exploração de qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório, conforme rege os 

princípios 29 e 105 da Convenção da OIT". Os trabalhadores, durante a entrevistas, 

mencionaram (26 trabalhadores) conhecer esta política, quando entram na empresa, 

durante a intergação.

Durante entrevista estes mencionaram que não são forçados a ficar na fazenda após o 

término do expediente. Todos retornam para suas casas, em onibus cedido pela 

fazenda. Na entrevista os trabalhadores apresentaram relatos positivos relacionados ao 

serviço de transporte realizado por um prestador de serviço. "Seguro", "organizado", 

"limpo" foram exemplos de palavras usadas durante a entrevista. Também as 

entrevistas constataram que os trabalhadores tem livre acesso à comida, à água e 

instalações sanitárias, refeitórios, enfermaria. O acesso à estes locais é irrestrito, 

dissociado de qualquer regra de mérito. Também foi mencionado que após a 

contratação, todosos documentos são devolvidos, e não há retenção de salários como 

medida disciplinar. Igualmente, para os trabalhadores alojados, há livre circulação para 

os mesmos. Mesmo aos finais de semana podem dirigir-se até a cidade e retornar 

posteriormente, sem quaisquer ameaças. O trabalho é realizado livre de dívidas 

("escravidão por dívida"). Esta informação foi confirmada inclusive com aqueles 

trabalhadores que migraram da Bahia e do Ceará (foi apresentada a CDTT para estes). 

Não há trabalho prisional na fazenda, de acordo com os entrevistados. 

Durante entrevista com 26 trabalhadores (9 mulheres) foi constatada a inexistência de 

condutas físicas (violência física), verbal (piadas não consentidas, insinuações sexuais, 

etc.) e não-verbal (indiferença, gestos ofensivos, etc.). 

Em entrevistas com 1 grupo de 3 trabalhadoras, e entrevistas individuais com 6 outras 

trabalhadoras, todas mencionaram não tere experimentado situações em que foram 

discriminadas devido ao gênero. Na fazenda há presença de trabalhadores do nordeste, 

negros, velhos e jovens. Não há estrangeiros. Todos os entrevistados - inclusive os que 

se identificam com os marcadores citados - disseram nunca terem sentido serem 

discriminados, serem tratados com indiferença ou subestimados pelos seus superiores 

imediatos. Absolutamente todos os entrevistados afirmaram que os seus encarregados 

os tratam de forma educada, sem usar expressões pejorativas ou ofensivas, que 

reduzam a pessoa em relação as demais.  Foi perguntado se no período da safra, 

quando os trabalhadores temporários são então contratados, se há alguma forma de 

diferença - acesso a áreas da fazenda como banheiros, enfermaria, refeitórios, etc. - 

entre os efetivos e os temporários. Todos - inclusive muitos que foram temporários no 

passado, e residentes do alojamento - afirmaram jamais terem sentido ou presenciado 

uma situação destas. 
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4.4 CUMPRE

4.5 CUMPRE

4.6 CUMPRE

4.7 CUMPRE

Verificado através de holerites de 26 trabalhadores amostrados (meses de maio e 

outubro de 2020, e fevereiro de 2021) que os trabalhadores recebem acima do salário 

mínimo legal (R$1.100,00), sejam diaristas ou mensalistas. Foram feitos testes de 

pagamentos para os diaristas amostrados. A diária mínima (atividade de "enchimento de 

saquinha") é de R$37,00, e a maior é de R$48,10 (atividade de irrigação e fertirrigação). 

O valor da diária do salário mínimo é de R$36,60. Este valor não é aplicado na fazenda, 

apesar de ser a base salarial mínima e legal. Não há pagamentos em espécie na 

fazenda. Não há descontos de EPIs substituídos, nem ferramentas. Os treinamentos, 

eventos e exames médicos obrigatórios ocorrem sempre durante o expediente de 

trabalho. Foi constatado descontos de uniformes em dois holerites (de 26). Após 

questionamento, foram apresentadas autorizações de desconto e relatado que os 

uniformes não são obrigatórios, e que há subsídio de 70% no valor, absorvido pela 

empresa. De fato, este desconto foi observado em somente 2 de 72 holerites 

amostrados. 

Foi verificado, através da disponibilização do procedimento  GA-INT-003 de 28.03.20 

(Portaria) e confirmado pela equipe responsável pela certificação que a série de 

verificações realizadas no momento de admitir pessoas de fora, inevitavelmente acabam 

contemplando a verificação de documentos pessoais, e a idade dos entrantes e seus 

acompanhantes. Segundo o procedimento, o responsável da portaria comunica-se 

através do rádio com o escritório de controle. Este, por sua vez, entra em contato com a 

área que fez a contratação do serviço externo. Somente depois que recebem 

autorização, estes últimos entram. Nenhum carro particular pode acessar a área 

operacional. Se a pessoa (prestador de serviço ou visitante) não possui integração de 

segurança, será então realizado o treinamento com o técnico e segurança. Observa-se 

também se há tarefas de risco (altura, confinado, energizado, caldeira, etc.) quando a 

prestação de serviços envolve riscos. No momento do treinamento solicita-se 

comprovantes de capacitação e EPIs para verificação. Este procedimento não está 

previsto em nenhum documento. Trata-se de um procedimento implícito nas ações de 

rotina. Segundo a responsável do RH, a fazenda não contrata menores de idade. Foram 

amostrados três jovens trabalhadores, a partir de uma lista de aprendizes fornecida pela 

fazenda. Foram solicitados o último holerite, o último exame médico e o contrato de 

aprendizagem para cada um dos três. Foi entrevistado um ex-jovem aprendiz, 

posteriormente contratado. Os jovens trabalhadores da fazenda realizam os esquemas 

de aprendizagem em parceria com o SENAR de Patrocínio, para o curso de 

aprendizagem de tratorista. Os horários de aprendizagem prática não passam de 6 

horas por dia, não são realizadas horas extras e noturnas, e a fase de aprendizagem 

prática acontece posrteriormente a fase teórica de aprendizagem. 

 Durante entrevista com 26 trabalhadores (sendo 9 mulheres) foi evidenciado que a 

fazenda não restringe engajamento com os sindicatos. Cada fazenda - Boa Vista e 

Tabuões - estão vinculadas à diferentes sindicatos, divididos por critérios de unicidade 

sindical. Uma fazenda está dentro do território do sindicato de Patrocínio (Boa Vista) e 

outra está no território do sindicato de Coromandel (Tabuões). Nos holerites dos 

trabalhadores amostrados ocorre a contribuição sindical confederativa. Dos 26 

trabalhadores, 8 comentaram já terem visto e/ou participado de assembléias sindicais 

para negociação coletiva com membros do Sindicato. Esta constatação demonstra que 

não há animosidades entre a empresa e os sindicatos. Por seu turno, a atualização de 

acordos coletivos, conforme foi evidenciado, representa uma atitude aberta e receptiva 

ao diálogo com sindicatos. 

Através do contrato de aprendizagem, feito em parceria com o SENAR de Patrocínio, foi 

constatado que os jovens aprendizes foram contratados já com idade superior a 18 

anos. Os próprios assinam sozinhos os contratos, sem a necessidade de serem 

assistidos por um representante legalmente maior de idade. Além desta informação, 

consta igualmente o endereço dos jovens aprendizes, bem como a formalização no 

curso de aprendizagem de tratorista, oferecida pelo SENAR, já mencionado. No contrato 

é mencionado o horário de trabalho, qual seja, das 13h00 as 18h00, durante 3 meses 

(prazo determinado). 
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4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

4.10 CUMPRE

Foi solicitado aos gestores da fazenda o termo de rescisão do contrato de trabalho 

temporário do trabalhador migrante (do Ceará) contratado na origem, em 07.05.2020 

para a função de trabalhador rural safrista, durante a safra, pelo salário de R$1.143,00. 

Seu nome consta na lista inclusa dentro da CDTT - Certidão Declaratória de Transporte 

de Trabalhadores, de 07 de maio de 2020, o que evidencia a conformidade om a 

contratação de trabalhadores migrantes (contratação na origem, transporte de ida e 

volta garaantidos, alojamentos certificados). Durante a entrevista com 26 trabalhadores, 

foi mencionado que as condições oferecidas aos trabalhadores migrantes são as 

mesmas dos trabalhadores efetivos, não havendo portanto redução de benefícios e 

direitos. Durante a auditoria - na entressafra - foi evidenciado que não havia mais 

trabalhadores temporários contratados pela fazenda, o que confirma o imperativo 

econômico de contratação de trabalhadores temporários durante o período de safra 

(entre maio e fevereiro) No total foram contratados 70 trabalhadores migrantes para a 

safra 2020, provenientes majoritamente do Ceará, e em menor proporção, da Bahia. 

A equipe responsável pela certificação apresentou uma série de evidências que, 

somadas as entrevistas, que demonstra o esforço para atender a este requisito. A 

começar pela divulgação do canal de reclamações através de cartazes, pelos murais, 

dentro das duas fazendas, oferecendo um e-mail e um telefone de whatsaap; através de 

um procedimento específico para este tema ("Orientações Trabalhistas"), e através da 

disponibilização de caixas de reclamação (fixada no setor chamado "controle") cuja 

apuração mensal é realizada por uma analista administrativa, responsável pela gestão 

do canal. Nota-se que o canal, portanto, não preserva a identidade do reclamante 

quando o canal usado é o telefone ou email. No entanto, existe a possibilidade de fazê-

lo anonimamente. Nas entrevistas os trabalhadores mencionaram que, em absoluto, 

conhecem o procedimento, e que também confiam nele. Nos relatórios de apuração, as 

obsejções dos trabalhadores são avaliadas e consideradas pelo staff corporativo da 

fazenda. Na integração do trabalho, além das questões de segurança, o trabalhador é 

informado sobre o direito de ter acesso ao canal de reclamação.

Para avaliar a eficácia do mecanismo de queixa, foi aleatoriamente solicitado à equipe 

de certificação para que demonstrasse a resposta à reclamação realizada no dia 

16.03.19, em que o trabalhador reclamava de não conseguir beber água gelada (porque 

o aumento dos trabalhadores na safra exauria o reservatório do bebedouro 

rapidamente) então, ele sugeria a instalação de mais um bebedouro. Após solicitação 

foi apresentada uma fotografia do bebedouro antigo e do bebedouro novo. a aparência 

dos equipamentos já assegurava que a aquisição teria sido realizada. Também foi 

verificada a sugestão de instalação de wi-fi nas fazendas (em 14 de setembro de 2018). 

Após solicitação foi confirmado que a fazenda executou a instalação de wi-fi para os 

trabalhadores poderem usar internet durante a permanência na fazenda, e também no 

alojamento (Tabuões). 

Através dos 72 espelhos de ponto disponibilizados pela equipe responsável pela 

certificação da fazenda, para 26 trabalhadores, dos meses de maio e outubro de 2020, 

e fevereiro de 2021, foi verificado que a jornada regular de trabalho obedece aos limites 

legais estabelecidos pela Consolidação das Leis doTrabalho, qual seja, 44 horas 

semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 2 horas extraordinárias. Os 

períodos de descanso também são respeitados. Absolutamente todos os domingos são 

exclusivos para repouso, conforme demonstraram os documentos amostrados. Houve 

uma trilha relacionada a escala intercalada (sábado sim, e sábado não), sem refletir no 

volume de trabalho semanal, de 44 horas. Foi apresentado, após solicitação feita pelo 

auditor, o acordo individual do trabalhador que perfaz esta jornada específica. Após 

apresentação do acordo individual solicitado, esta trilha foi encerrada. Por fim, foi 

constatado, a partir dos documentos amostrados, que o horário de 1 hora para as 

refeições são respeitados efetivamente. 
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4.11 CUMPRE

4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

4.14 CUMPRE

4.15 CUMPRE

4.16 CUMPRE

Durante a auditoria a equipe de certificação apresentou fotografias do alojamento 

situado na fazenda Tabuões. Dos 26 trabalhadores entrevistados, 4 já tinha morado no 

alojamento e 1 está morando. Portanto, foi possível evidenciar a partir da perspectiva 

dos trabalhadores, as condições existentes no alojamento. Todos os requisitos básicos 

deste indicador são atendidos. Cada trabalhador residente do alojamento tem, anexo ao 

seu contrato de trabalho, um documento de vistoria de entrada no alojamento referentes 

as condições mínimas de conforto oferecidas ao trabalhador (chuveiro quente, lixeira, 

sanitários, etc.). Estes pontos de controle são observados pelo técnico de segurança no 

momento de integração do trabalhador ao alojamento. Foi mencionado, durante a 

entrevista, que os residentes dos alojamentos não cozinham. Ao invés disso, recebem 

marmitas - inclusive aos finais de semana, duas vezes ao dia, assim como o café da 

manhã. Por fim, de que há uma pessoa (trabalhadora da fazenda também) responsável 

pela limpeza diária do alojamento. Esta informação foi confirmada com uma entrevista 

realizada com uma Auxiliar de Limpeza. Por fim, foi apresentado o último "relatório de 

roedores" do alojamento, datado de 12 de fevereiro de 2021. O relatório aponta se 

houve consumo ou não da isca inserida nas armadilhas, se foi encontrada fezes de 

ratos, rato morto, etc. Contempla todos os setores da fazenda, incluindo os alojamentos 

que possui 4 armadilhas. 

Após disponibilizado pela equipe de certificação da fazenda, foram analisados 72 

espelhos de ponto e holerite a fim de observar a prática de horas extras, bem como o 

modo de remuneração das mesmas. De acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho 

(Patrocínio) e Convenção Coletiva (Coromandel) foi evidenciado que as horas extras 

são remuneradas com um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho, 

além do acréscimo do DSR sobre trabalho variável. O sistema de apontamento 

eletrônico, igualmente, está corretamente parametrizado para registrar os acrescimos a 

serem pagos, bem como a jornada de trabalho normal e extraordinária. Por fim, não 

houve - dentro da amostragem - evidências de excesso de horas extras, isto é, acima de 

2 horas extras por dia. Mesmo para as semanas com compensação dos sabados, as 

horas extras não perpassam 1h12. Para os trabalhadores que fazem horas extras há 

ônibus específico para levá-los de volta para suas casas após o expediente ter 

finalizado. Os horários normais de trabalho são dois: 1) 7h30-16h12 (seg-sab) e 7h30-

16h48 (seg-sex). Existe também uma mescla alternada dos dois casos (sábados 

intercalados com trabalho e folga). Por fim, os trabalhadores mencionaram durante a 

entrevista que as horas extras são voluntárias, e que é sugerido para o trabalhador, sem 

obrigá-lo a permanecer. Para os que não querem ficar mais tempo no trabalho, há um 

ônibus, e para os demais há outro ônibus, que sai mais tarde. 

Foram disponibilizados pela equipe de certificação relatórios de potabilidade 

proveniente das minas, de onde sai a água para consumo humano. Os relatórios 

atestam a potabilidade, de acordo com os parâmetros mínimos estabelecidos pela RA. 

Foram verificados os PGSSMATR de cada uma das fazendas. O PGSSMATR antecipa, 

identifica e classifica os riscos possíveis, atrelados às funções existentes, dentre outras 

coisas. Foram revisados e atualizados em dezembro de 2020 pela equipe de 

sustentabilidade, a qual inclui o SESTR das fazendas. Foram revisados elementos da 

gestão de saúde e segurança durante a auditoria, como entregas de EPI, treinamento, 

exames médicos, inspeções, avaliações de risco de atividades de terceiros, dentre 

outras questões. 

De acordo com 3 entrevistas realizadas com tratoristas que fazem aplicação de 

defensivos, bem como análise de fichas de EPI, certificados, fichas de entrega de 

toalhas e sabonetes e fotografias de vestiário para aplicadores, constatou-se que todos 

os aplicadores são assistidos quanto aos riscos  de contaminação à que estão 

expostos. A aplicação é mecanizada e são utilizados, dentre outros, respiradores com 

cartucho de carvão ativado (evidência de fichas de EPI e entrevistas). As áreas recém-

pulverizadas são sinalizadas no início das ruas, a fim de advertir transeuntes sobre a 

aplicação. semáforo como padrão de comunicação. 

Durante entrevista e análise de documentos, foram apresentados os certificados de 

treinamento de 26 trabalhadores, sendo em específico, 3 de tratoristas que fazem 

aplicação de defensivos. O relatório de treinamentos de 2020, por seu turno, aponta a 

realização de 
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4.19 CUMPRE

Cargo Assistente de Gestão AmbientalTelefone (34) 3839-8508

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Daterra Atividades Rurais Ltda

Nome do grupo -

Cidade Patrocínio Estado MG

País Brasil

Endereço da auditoria Rodovia MG 188 km 16

Pessoa de contato Thainara Ravena Pacheco Ribeiro

Nome do representante legal -

Foram disponibilizadas evidências documentais (lista de presença e procedimento) e 

entrevistados 3 tratoristas que fazem aplicação de defensivos. Todos comentaram sobre 

os cuidados após a aplicação, mencionando a importância de segregar as roupas 

limpas das usadas (em armários específicos). O vestiário contém chuveiros, toalhas e 

sabonetes para que sejam utilizados pelos operadores. O local é de uso exclusivo 

destes, conforme demonstram as fotografias, corroboradas pelas entrevistas.

Foram entrevistadas 9 mulheres, dentro de uma amostra de 26 trabalhadores. Dentre 

estas 9 trabalhadoras, duas trabalhadoras mencionaram terem ficado grávidas durante 

o período de trabalho. Foi dito que os gestores da fazenda cuidaram para que os 

esforços de trabalho fossem reduzidos, deixando sempre alguém próximo a 

trabalhadora grávida para que, quando necessário, levantamento de cargas ou algum 

esforço neste sentido fosse sempre despendido por este, poupado-a do cansaço. Além 

disso foi mencionado que a fazenda sempre permitiu que os exames de pré-natal 

fossem realizados, e os dias gastos em tais exames fossem sempre abonados mediante 

apresentação de atestado médico. De acordo com a Coordenadora de Sustentabilidade 

(corroborado pelas trabalhadoras entrevistadas) "Para as gestantes, temos um 

acompanhamento interno, mensalmente elas acompanham com o Dr. Nilo e passam por 

avaliação , para o acompanhamento do estado da gravidez".

Apresentadas as sete matrículas das propriedades que compõe o escopo de 

certificação. Os documentos, em meio eletrônico, comprovam a posse da terra. Os 

imóveis foram georreferenciados e certificados pelo INCRA.
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