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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

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

X

X

X

(*) Pequeño productor

Nome da Propriedade

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 GRA 1 monteCCer – Grupo Rainforest Alliance monteCCer 1 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)

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 N/A

Nivel A N/A N/A

Resultado da Auditoria Control Certification

Resultados

84,44% 100,00%

Fazenda Santa Maria

Fazenda Santa Barbára

Fazenda Santa Fé

Fazenda Castelhana

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)
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Café podado ou em formação                                                                      325,00 

Outras áreas (Campo, área útil livre, área em pousio, compostagem, 

prainha)
                                                                       76,42 

Corpos D'água e áreas em regeneração                                                                        56,78 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Construções, estradas e carreadores                                                                      227,82 

sub total                                                                   1.167,42 

Total do Escopo                                                                   5.605,78 

sub total                                                                   3.375,39 

Outras Áreas

Culturas anuais                                                                      451,78 

Eucalipto e pastagem                                                                        29,62 

sub total                                                                   1.062,97 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      136,32 

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)                                                                      926,65 

Coffee Arabica 3375,39

2.2. Escopo (público)
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#

1

2

3

4

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

Nome da Propriedade Área da fazenda Área de produção

2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

2.4. Resumo público

A descrição geral da 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.

Foram consideradas caracterísitcas como: porte, ano que passou por auditoria e foi selecionado também um membro que foi 

auditado no ano anterior.

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 Castelhana 1261,53 474,05

Fazenda Santa Maria 59,13 20,00

Fazenda Santa Barbára 903,09 529,35

Fazenda Santa Fé 14,52 14,52
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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

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 

No manual do sistema de gestão há regras para contratação de serviços de terceiros. 

Além disso, um procedimento operacional padrão foi estabelecido pelo administrador 

para tratar o tema. 

FM1: Apresentados código de conduta, cartilha instrutiva, contrato e um checklist do 

prestador de serviços. Os documentos definem regras diversas, mas não há evidências 

que os cumprimento dos critérios críticos da norma foram assegurados. Após 

questionamento, novos documentos foram enviados para atendimento ao procedimento, 

mas nenhum documento complementar da empresa de consultoria.

FM2: Apresentadas cartilhas de instrução, contratos de prestação de serviços e 

checklist. Os demais documentos citados no procedimento não foram apresentados, 

como alvarás, registros dos trabalhadores e etc. Após nova solicitação, foram 

apresentados alvará, cartão CNPJ, CNDs, ficha de registro dos trabalhadores, registro de 

entrega de EPIs, mas o alvará de uma das empresas estava vencido e só foi identificado 

e solicitada renovação no dia 08/06/2021, ou seja, durante auditoria.

FM3: Apresentado procedimento de contratação e contrato de 01/06/2020, período 

anterior a auditoria externa de 2020. O procedimento é o atualizado com os ajustes nas 

regras após última auditoria. O serviço de beneficiamento de 2021 não foi iniciado.

FM4: Apresentado contrato de prestação de serviços na área de segurança e saúde no 

trabalho, firmado em 01/02/2020. Além do contrato. uma cartilha de instruções, cadastro 

do prestador de serviços, ficha de controle de fornecimento de EPI e cópia da carteira 

profissional foram avaliados.Durante auditoria foi identificado prestadores de serviços de 

transporte de trabalhadores, não identificado pelo administrador de grupo. 

Documentação dos mesmos não foi apresentada.

Em 21/06/2021, um documento com o tratamento da não conformidade foi enviado 

identificando a falha de execução do procedimento como causa e ações corretivas. Para 

assegurar a execução imediata foi definido treinamento e para evitar a recorrência, uma 

nova orientação em reuniões e acompanhamento mensal para avaliação da efetividade 

da ação.

FM1, FM2, FM3, FM4: Procedimentos internos, formulários padronizados de registro, 

auditorias internas do administrador, licenças, CAR, autorizações.

FM3: não atendeu o item 31.8.18 da NR31, pois os defensivos agrícolas estavam 

armazenados diretamente no chão e encostados na parede. A NC foi corrigida durante a 

auditoria.   

Apresentada planilha eletrönica com os dados exigidos pelo critério. Utilizada planilha de 

formulário de registro fornecida pela RA.

Avaliadas auditorias internas realizadas nos membros do grupo. Foram apresentadas 

documentações de quatro auditorias. 

FM1: Avaliado código de conduta, o tema liberdade de associação é tratado no 

documento. A avaliação considerou as entrevistas com 2 trabalhadores.

FM2: Apresentados código de conduta e registros de reuniões com os trabalhadores nos 

quais o tema é tratado. Entrevistados 11 trabalhadores de um total de 32.

FM3, FM4: Apresentado código de conduta, o tema liberdade de associação é tratado 

pelo documento. A avaliação foi complementada através de entrevistas. 

FM1, FM2, FM3, FM4: Avaliados comprovantes de pagamentos dos trabalhadores 

selecionados, período de novembro 2020 a março 2021. Salários acima do mínimo 

nacional. Não há convenção coletiva em vigor.

Um procedimento de sugestão e reclamação foi elaborado para todos os membros pelo 

administrador. 

FM1: Avaliado registro de sugestão e reclamação  e relatada reuniões para comunicação 

das providências que seriam e tomadas.

FM2: Avaliados formulários de registros de reclamações e as respostas dadas aos 

trabalhadores. O documento indica a ação realizada e a data.

FM3: Enviado registro de reunião de orientação sobre o mecanismo de queixa e 

entrevistados trabalhadores para complementar a avaliação.

FM4: Enviados registros de queixas e reclamações, de reunião de orientação sobre o 

mecanismo de queixa e entrevistados trabalhadores para complementar a avaliação.
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4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

4.14 CUMPRE

4.16 CUMPRE

4.20 CUMPRE

1.5 CUMPRE

1.6 CUMPRE

FM1, 

FM2, 

FM3, 

FM4: 

Procedim

entos 

internos, 

formulário

s 

padroniza

dos de 

registro, 

auditorias 

internas 

do 

administra

dor, 

licenças, 

No manual do sistema de gestão há regras para contratação de serviços de terceiros. 

Além disso, um procedimento operacional padrão foi estabelecido pelo administrador 

para tratar o tema. 

FM1: Apresentados código de conduta, cartilha instrutiva, contrato e um checklist do 

prestador de serviços. Os documentos definem regras diversas, mas não há evidências 

que os cumprimento dos critérios críticos da norma foram assegurados. Após 

questionamento, novos documentos foram enviados para atendimento ao procedimento, 

mas nenhum documento complementar da empresa de consultoria.

FM2: Apresentadas cartilhas de instrução, contratos de prestação de serviços e 

checklist. Os demais documentos citados no procedimento não foram apresentados, 

como alvarás, registros dos trabalhadores e etc. Após nova solicitação, foram 

apresentados alvará, cartão CNPJ, CNDs, ficha de registro dos trabalhadores, registro de 

entrega de EPIs, mas o alvará de uma das empresas estava vencido e só foi identificado 

e solicitada renovação no dia 08/06/2021, ou seja, durante auditoria.

FM3: Apresentado procedimento de contratação e contrato de 01/06/2020, período 

anterior a auditoria externa de 2020. O procedimento é o atualizado com os ajustes nas 

regras após última auditoria. O serviço de beneficiamento de 2021 não foi iniciado.

FM4: Apresentado contrato de prestação de serviços na área de segurança e saúde no 

FM1: Apresentada análise de água do ponto que abastece a fazenda ,mas localizado em 

outra propriedade. Análise atesta padrão de qualidade.

FM2: Apresentados relatórios de análises de água da sede e casas 01, 02. 03 e 04. 

Resultado dentro dos padrões de qualidade. Portaria MS n. 05 de 2017.

FM3: Avaliado relatório de análise de água com o resultado indicando padrão conforme 

legislação vigente.

FM4: Apresentadas análises do alojamento e filtro da casa 06, realizados em 03/06/2020. 

Relatórios indicam que os parâmetros de qualidade estão adequados. Novas análises 

foram solicitadas e estão em andamento no momento.

FM1: Duas moradias na fazenda, uma do proprietário e outra de um trabalhador que atua 

em outra fazenda da família. 

FM2: Enviadas fotos internas e externas de uma casa localizada na fazenda. 

FM3: Não há moradias na fazenda, os trabalhadores residem em moradias localizadas 

em uma fazenda vizinha do mesmo proprietário.

FM4: Há duas moradias ocupadas na fazenda. Fotos foram enviadas para avaliação 

(interna de externa).

FM1: Avaliado PGSSMATR do grupo de fazendas pertencentes a família.

FM2: Avaliado PGSSMATR e PCMSO, vigência 2020 - 2021.

FM3: Apresentados PPRA e PCMSO, Vigência junho a maio 2021. Após solicitação, 

documentos atualizados foram enviados, vigência até maio de 2022.

FM4: Avaliado PGSSMATR com os riscos iddentificados para as funções 

desempenhadas na fazenda, vigência jun20 a jun21. 

FM1: Apresentados certificados de treinamento de dois trabalhadores, realizadas em 

12/06/2019 e 16/02/2017.

FM2: Apresentados certificados de treinamentos dos responsáveis pelas pulverizações.

FM3: Capacitações dos 4 trabalhadores que realizam aplicação de agrotóxicos foram 

realizadas em 27/02/2020.

FM4: Capacitações dos 3 trabalhadores que realizam a manipulação e aplicação de 

agrotóxicos, realizadas em 06/12/2020 e 11/05/2021.

FM1, FM2, FM3, FM4: Avaliadas as atividades da fazenda e entrevistados trabalhadores 

para avaliação do critério. Não foram identificadas atividades que diminuam o direito ao 

uso da terra e recursos.

Page 6 of 10



PublicSummary

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

As fazendas da amostra possuem mapas, informações sobre talhões, descrição de 

áreas, conforme solicita o critério. 

FM1: Apresentada planilha com os registro de colheita 2020 e 2021, organizado por 

talhão e as remessas para o armazém após beneficiamento, safra 2020. As vendas 

também estão organizadas em planilha.

FM2: Apresentada planilha com os registro de colheita 2020 e 2021, organizado por 

talhão e as remessas para o armazém após beneficiamento, safra 2020. As vendas 

também estão organizadas em planilha.

FM3: O administrador e a fazenda membro informaram que não houve colheita na 

fazenda no ano anterior. Planilhas de colheita e registros de rastreabilidade de 

beneficiamente ambulante.

FM4: Apresentados relatórios com compilados de produção de café por tipo e geral. Os 

registros indicam o volume colhido e comercializado, assim como o saldo armazenado.

FM1: Avaliadas planilhas de recebimento do café pelo armazém e de comercialização. 

Notas fiscais e certificado de transação foram apresentados.

FM2: Avaliadas planilhas de controle e notas fiscais de remessa para armazenamento, 

notas fiscais de comercialização e certificados de transação.

FM3: Não houve colheita no ano de 2020. Vide 1.2.

FM4: Apresentados notas fiscais de venda, certificados de transação e planilhas de 

controle do administrador. Notas e lotes identificados nos certificados de transação e 

notas fiscais. Lotes registrados em planilha. 

FM1, FM2, FM3, FM4: Apresentados relatórios de auditoria interna com a avaliação do 

critério indicando que não foram identificadas conversões ou expansões na propriedade.

No manual do sistema de gestão há regras para contratação de serviços de terceiros. 

Além disso, um procedimento operacional padrão foi estabelecido pelo administrador 

para tratar o tema. 

FM1: Apresentados código de conduta, cartilha instrutiva, contrato e um checklist do 

prestador de serviços. Os documentos definem regras diversas, mas não há evidências 

que os cumprimento dos critérios críticos da norma foram assegurados. Após 

questionamento, novos documentos foram enviados para atendimento ao procedimento, 

mas nenhum documento complementar da empresa de consultoria.

FM2: Apresentadas cartilhas de instrução, contratos de prestação de serviços e 

checklist. Os demais documentos citados no procedimento não foram apresentados, 

como alvarás, registros dos trabalhadores e etc. Após nova solicitação, foram 

apresentados alvará, cartão CNPJ, CNDs, ficha de registro dos trabalhadores, registro de 

entrega de EPIs, mas o alvará de uma das empresas estava vencido e só foi identificado 

e solicitada renovação no dia 08/06/2021, ou seja, durante auditoria.

FM3: Apresentado procedimento de contratação e contrato de 01/06/2020, período 

anterior a auditoria externa de 2020. O procedimento é o atualizado com os ajustes nas 

regras após última auditoria. O serviço de beneficiamento de 2021 não foi iniciado.

FM4: Apresentado contrato de prestação de serviços na área de segurança e saúde no 

trabalho, firmado em 01/02/2020. Além do contrato. uma cartilha de instruções, cadastro 

do prestador de serviços, ficha de controle de fornecimento de EPI e cópia da carteira 

profissional foram avaliados.Durante auditoria foi identificado prestadores de serviços de 

transporte de trabalhadores, não identificado pelo adminitrador de grupo. Documentação 

dos mesmos não foi apresentada.

Em 21062021, um documento com o tratamento da não conformidade foi enviado 

identificando a falha de execução do procedimento como causa e ações corretivas. Para 

assegurar a execução imediata foi definido treinamento e para evitar a recorrência, uma 

nova orientação em reuniões e acompanhamento mensal para avaliação da efetividade 

da ação.

Número da fazendas

Descrição

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.
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1.6 CUMPRE CUMPRE

2.1 CUMPRE CUMPRE

2.2 CUMPRE CUMPRE

2.3 CUMPRE CUMPRE

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

FM1, FM2, FM3, FM4: Avaliado código de conduta, os temas respeiro, abuso 

hierárquico, condutas hostis, tratamentio cortês são tratados pelo documento. Os temas 

assédio e abuso sexual não são tratados claramente pelo documento. A avaliação 

considerou as entrevistas com os trabalhadores.

FM1, FM2, FM3, FM4: Avaliados códigos de conduta, o tema discriminação é tratado de 

forma ampla, mas não há menção a contratação, capacitação, atribuição de tarefas, 

benefícios e etc. A avaliação passou a considerar as entrevistas com os trabalhadores.

FM1: Avaliado código de conduta, o tema liberdade de associação é tratado no 

documento. A avaliação considerou as entrevistas com 2 trabalhadores.

FM2: Apresentados código de conduta e registros de reuniões com os trabalhadores nos 

quais o tema é tratado. Entrevistados 11 trabalhadores de um total de 32.

FM3, FM4: Apresentado código de conduta, o tema liberdade de associação é tratado 

pelo documento. A avaliação foi complementada através de entrevistas. 

FM1, FM2, FM3, FM4: Avaliados comprovantes de pagamentos dos trabalhadores 

selecionados, período de novembro 2020 a março 2021. Salários acima do mínimo 

nacional. Não há convenção coletiva em vigor.

Os animais ameaçados e outros animais silvestres não são caçados ou mortos nas 

fazendas da amostra. 

FM1: A fazenda Santa Maria não despolpa café desde 2018. O Plano de 

Gerenciamanento da fazenda diz que o despolpador é utilizado, por isso foi solicitada 

declaração do proprietário sobre essa alteração, além da correção do plano. As 

solicitações foram atendidas durante a auditoria. FM2: A fazenda somente lava o café e 

a água não é descarregada em ecossistema aquático. FM3: A fazenda Santa Fé não 

lava café. FM4: A fazenda Castelhana realiza o beneficiamento do café até a despolpa. A 

água residual é direcionada para lagoas de decantação e depois passa por EcoFiltro 

para reaproveitamento. O resíduo das lagoas é enviado para compostagem. O controle 

de infiltração no solo é realizado por piezômetros. 

A FM1 possui 1 fossa séptica nova para atender 2 moradores adultos e 3 crianças. A 

FM2 possui 5 fossas sépticas que foram limpas em 2018. A FM3 possui 1 fossa séptica e 

1 biodigestor que não foram limpos ainda. FM4: possui 2 fossas sépticas com sumidouro. 

Não se aplica a membros de grupos.

As fazendas auditadas não utilizam produtos proibidos. Foram verificadas registros de 

defensivos utilizados no café e em outras culturas (FM4), ordens de serviço e 

receituários agronômicos. 

Não se aplica, pois as fazendas não utilizam aeronaves para pulverizações.

As fazendas da amostra não utilizam OGMs nos cultivos do escopo. 

As fazenda auditadas não utilizam esgoto humano e, atividades de produção. A FM1 

possui 1 fossa séptica nova. A FM2 possui 5 fossas sépticas que já foram limpas em 

2018. A FM3 possui 1 fossa séptica e 1 biodigestor que não foram limpos ainda. FM4: 

possui 2 fossas sépticas com sumidouro que são limpas a cada 18 meses. 

FM1: Avaliado código de conduta, mas o tema trabalho forçado ou escravo não são 

tratados. A avaliação passou a considerar as entrevistas com 2 trabalhadores.

FM2: Apresentados código de conduta e registros de reuniões com os trabalhadores nos 

quais o tema é tratado. Entrevistados 11 trabalhadores de um total de 32.

FM3: Apresentado código de conduta, mas o mesmo não cita o tema trabalho forçado. A 

avaliação passou a ser feita através de entrevistas.

FM4: Apresentado código de conduta e entrevistados trabalhadores safristas. 

FM1, FM2, FM3, FM4: Procedimentos internos, formulários padronizados de registro, 

auditorias internas do administrador, licenças, CAR, autorizações.

FM3: não atendeu o item 31.8.18 da NR31, pois os defensivos agrícolas estavam 

armazenados diretamente no chão e encostados na parede. A NC foi corrigida durante a 

auditoria.   

As regiões das fazendas da amostra não possuem áreas de AVC.

As fazendas da amostra conservam os ecossistemas naturais e não destruíram florestas 

ou outros ecossistemas naturais desde 1º de janeiro de 2014.

As fazendas da amostra não possuem áreas protegidas. 
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4.6 CUMPRE CUMPRE

4.7 CUMPRE CUMPRE

4.8 CUMPRE CUMPRE

4.9 CUMPRE CUMPRE

4.10 CUMPRE CUMPRE

4.11 CUMPRE CUMPRE

4.12 CUMPRE CUMPRE

FM1: Avaliados registros de jornada e holerites, Não foram verificadas horas extras. As 

entrevistas confirmaram os procedimentos adotados.

FM2: Apresentados registros de ponto e holerites. Horas extras são realizadas, 

principalmente no período de colheita, mas limitadas a duas horas extras diárias. 

Entrevistados explicaram a frequência e o limite de 2 horas diárias.

FM3: Apresentados registros de jornada de 4 trabalhadores, período de 11/20 a 04/21. 

Não foram registradas horas extras no período avaliado. Entrevistados trabalhadores 

para entender a dinâmica durante o ano. Horas extras são eventuais, registradas e 

pagas.

FM4: Avaliados registros de pontos de 17 trabalhadores (fixos e safristas). Não foram 

identificadas horas extras no período avalaido, 11/20 a 04/21. Para a função vigia, devido 

a jornada verificada, os feriados e finais de semana não são remiunerados como horas 

extras.

Em 18/06/2021, documentos foram enviados sobre a jornada de trabalho do vigia e 

sobre questões de segurança da fazenda que possibilitaram que o mesmo trabalhasse 

em dias alternados, sendo os dias trabalhados nos finais de semana e feriados, 

compensados regularmente. A NC foi encerrada.

FM1: Apresentada análise de água do ponto que abastece a fazenda ,mas localizado em 

outra propriedade. Análise atesta padrão de qualidade.

FM2: Apresentados relatórios de análises de água da sede e casas 01, 02. 03 e 04. 

Resultado dentro dos padrões de qualidade. Portaria MS n. 05 de 2017.

FM3: Avaliado relatório de análise de água com o resultado indicando padrão conforme 

legislação vigente.

FM4: Apresentadas análises do alojamento e filtro da casa 06, realizados em 03/06/2020. 

Relatórios indicam que os parâmentro de qualidade estão adequados. Novas análises 

foram solicitadas e estão em andamento no momento.

FM1: Entrevistados trabalhadores da fazenda. Trabalho infantil proibido. Idade mínima de 

18 anos.

FM2: Apresentado código de conduta, tema tratado no artigo 4o. Entrevistados 11 

trabalhaddores. Regra de proibição de trabalho infantil e idade mímina relatadas.

FM3: Avaliado código de conduta, mas o tema não é tratado. Avaliação realizada por 

meio de entrevistas.

FM4: Avaliado código de conduta, o tema é tratado no documento. Avaliação realizada 

também por meio de entrevistas.

FM1, FM2, FM3, FM4: Avaliada relação de trabalhadores que atuam na fazenda. 

Entrevistados trabalhadores da fazenda. Não há trabalhadores jovens atuando na 

fazenda.

FM1, FM2, FM3, FM4: Avaliados comprovantes de pagamentos dos trabalhadores 

selecionados, período de novembro 2020 a março 2021. Salários acima do mínimo 

nacional. Não há convenção coletiva em vigor.

Um procedimento de sugestão e reclamação foi elaborado para todos os membros pelo 

administrador. 

FM1: Avaliado registro de sugestão e reclamação  e relatada reuniões para comunicação 

das providências que seriam e tomadas.

FM2: Avaliados formulários de registros de reclamações e as respostas dadas aos 

trabalhadores. O documento indica a ação realizada e a data.

FM3: Enviado registro de reunião de orientação sobre o mecanismo de queixa e 

entrevistados trabalhadores para complementar a avaliação.

FM4: Enviados registros de queixas e reclamações, de reunião de orientação sobre o 

mecanismo de queixa e entrevistados trabalhadores para complementar a avaliação.

FM1: Avaliados registros de jornada de trabalho de dois trabalhadores. A jornada regular 

de 44 horas é respeitada. Além disso, os dias de descanso e pausas para o almoço 

também foram demonstrados. Dois trabalhadores entrevistados.

FM2: Avaliados controles de ponto de 11 trabalhadores nos meses de 11/20 a 04/21. A 

carga horária está dentro das 44 horas permitidas. Descando aos sábados e domingos.

FM3: Apresentados registros de jornada de 4 trabalhadores, período de 11/20 a 04/21. 

Carga horário de acordo com a legislação, dentro das 44 horas semanais.

FM4: Avaliados registros de pontos de 17 trabalhadores (fixos e safristas). Jornada 

regular verificada, dentro das 44 horas semanais. A função vigia apresentou jornada 

acima das 44 horas permitidas e sem as folgas semanais regulares.

Em 18/06/2021, documentos foram enviados sobre a jornada de trabalho do vigia e 

sobre questões de segurança da fazenda que possibilitaram que o mesmo trabalhasse 

em dias alternados, sendo as folgas garantidas. A NC foi encerrada.
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PublicSummary

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

FM1, FM2, FM3, FM4: Avaliadas as atividades da fazenda e entrevistados trabalhadores 

para avaliação do critério. Não foram identificadas atividades que diminuam o direito ao 

uso da terra e recursos.

FM1: Duas moradias na fazenda, uma do proprietário e outra de um trabalhador que atua 

em outra fazenda da família. 

FM2: Enviadas fotos internas e externas de uma casa localizada na fazenda. 

FM3: Não há moradias na fazenda, os trabalhadores residem em moradias localizadas 

em uma fazenda vizinha do mesmo proprietário.

FM4: Há duas moradias ocupadas na fazenda. Fotos foram enviadas para avaliação 

(interna de externa).

FM1: Avaliado PGSSMATR do grupo de fazendas pertencentes a família.

FM2: Avaliado PGSSMATR e PCMSO, vigência 2020 - 2021.

FM3: Apresentados PPRA e PCMSO, Vigência junho a maio 2021. Após solicitação, 

documentos atualizados foram enviados, vigência até maio de 2022.

FM4: Avaliado PGSSMATR com os riscos iddentificados para as funções 

desempenhadas na fazenda, vigência jun20 a jun21. 

FM1: Avaliados registros de entrega de EPIs de dois trabalhadores. Verificadas entregas 

de 2020 e 2021.

FM2: Avaliado registro de entrega de EPIs para o responsável pelas aplicações de 

agrotóxicos.

FM3: Avaliados registros de entrega de 4 trabalhadores, anos 2020 e 2021. 

FM4: Avaliados registros de entrega de 3 trabalhadores. EPI n. 0371, 447, 446, 467 e 

468. 

FM1: Apresentados certificados de treinamento de dois trabalhadores, realizadas em 

12/06/2019 e 16/02/2017.

FM2: Apresentados certificados de treinamentos dos responsáveis pelas pulverizações.

FM3: Capacitações dos 4 trabalhadores que realizam aplicação de agrotóxicos foram 

realizadas em 27/02/2020.

FM4: Capacitações dos 3 trabalhadores que realizam a manipulação e aplicação de 

agrotóxicos, realizadas em 06/12/2020 e 11/05/2021.

FM1: Apresentada foto do local de banho equipado com 1 chuveiro.

FM2: Enviada foto do local de banho e relatado pelos trabalhadores.

FM3: Apresentada foto do local de banho equipado com 1 chuveiro. Entrevistados: 4 

trabalhadores.

FM4: Avaliadas fotos do local de banho. Há dois chuveiros disponíveis.

FM1, FM2, FM3, FM4: Avaliadas as listas de trabalhadores das fazendas. O 

procedimento informado e o código de conduta do grupo (capítulo VIII) estabelecem que 

não podem atuar em atividades de risco e que não é permitida a redução de salário. Não 

há mulheres grávidas, puérperas ou em período de amamentaçã atuando nas fazendas. 

Entrevistados trabalhadores.

FM1: Apresentada matrícula fornecida pelo registro de imóveis de Monte Carmelo.

FM2: Apresentadas 7 matrícula fornecida pelo registro de imóveis de Monte Carmelo.

FM3 e FM4: Apresentadas matrículas fornecidas pelo registro de imóveis de Monte 

Carmelo.

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Cooperativa dos cafeicultores do Cerrado Monte Carmelo LTDA

Nome do grupo Cooperativa dos cafeicultores do Cerrado Monte Carmelo LTDA – GRA 1

Cidade Monte Carmelo Estado MG

País Brasil

Endereço da auditoria Avenida Engenheiro Heládio Simões, 629 Bairro Batuque

Pessoa de contato Ivaldevino Carlos Magalhães

Nome do representante legal -

Cargo Gerente Administrativo Telefone (34)38424590
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Farm Name * Member Name * Member Surname * State* City * Crop(s) *

Faz. Estrela Assis e Shimada Empreendimentos Agrícolas LTDA MG Monte Carmelo Café

Faz. Água Limpa Francisco Sérgio de Assis MG Monte Carmelo Café

Faz. Terra Rica Assis e Shimada Empreendimentos Agrícolas LTDA MG Monte Carmelo Café

Fazenda Água Limpa I Assis e Shimada Empreendimentos Agrícolas LTDA MG Patrocínio Café

Fazenda Água Limpa I Francisco Sergio de Assis MG Patrocínio Café

Fazenda Monte Carmelo, Água Limpa lug. Gama Francisco Sérgio de Assis MG Monte Carmelo Café

Jordão Coffea - Cultivo de Café Ltda. César  Jordão MG Coromandel Café

Fazenda Mariana César Jordão MG Monte Carmelo Café

Castelhana Rancharia César Jordão MG Monte Carmelo Café

Juliana Dener Jordão MG Monte Carmelo Café

Fazenda Castelhana Rancharia lug. Irara César Jordão MG Monte Carmelo Café

Fazenda Castelhana Acácio José Dianin MG Monte Carmelo Café

Fazenda Marrecos lug. Castelhana Valdecir Zubioli MG Romaria Café

 Fazenda Santa Maria Nilto Zubioli MG Romaria Café

Fazenda União Mario Dianin MG Romaria Café

Fazenda São José II José Dianin MG Romaria Café

Fazenda Santa Rita Luiz Augusto Pereira Monguilod MG Monte Carmelo Café

Fazenda Santa Catarina Luiz Augusto Pereira Monguilod MG Monte Carmelo Café

Fazenda São Rafael Luiz Augusto Pereira Monguilod MG Monte Carmelo Café

Fazenda Galicia Carlos Dorna Alvarez MG Monte Carmelo Café

Fazenda Santa Fé Lucas Rafael de Souza Silva MG Romaria Café

Fazenda Santa Fé Lugar Boa Vista Israel  Alves da Silva MG Romaria Café

Fazenda Sta. Bárbara lug. den. Chácara Cláudia Elmiro Resende Cunha MG Monte Carmelo Café

Fazenda Castelhana Diogo Tudela Neto MG Monte Carmelo Café

Fazenda Santa Barbára Mucio Cardoso Monteiro MG Romaria Café


