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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

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

X

X

X

Agrícola Helena Ricci Produtora de Café

Fazenda São José

Fazenda Vitória

Fazenda Pirapitinga

Fazenda Lambari

(*) 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 GRA 3 - monteCcer Grupo Rainforest Alliance 3 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 Certificação

Resultados

93,33% 100,00%
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Coffee Arabica 1796,44

Infra estruturas                                                                      290,00 

Cultura anual, área útil livre, capineira                                                                             -   

Lagos, represas e corpos de água                                                                             -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras Áreas                                                                      613,00 

sub total                                                                      911,20 

Total do Escopo                                                                   3.523,88 

sub total                                                                   1.796,44 

Outras Áreas

Abacate e pastagens                                                                          6,70 

Eucalipto                                                                          1,50 

sub total                                                                      816,24 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      180,71 

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)                                                                      635,53 

2.2. Escopo (público)
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#

1

2

3

4

5

Fazenda Pirapitinga 89,34 61,00

Fazenda Lambari 66,32 44,62

Agrícola Helena Ricci Produtora de Café 395,93 241,95

Fazenda São José 257,64 170,00

Fazenda Vitória 235,42 126,50

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.
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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

Verificado política interna de contratação de prestadores de serviços, procedimentos de 

contratação e registros que demonstram como as fazendas e o administrador do grupo 

implementaram mecanismos para seleção, supervisão e gestão dos prestadores de 

serviço.

Avaliação documental. Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: apresentado termos e declarações de 

compromisso, assinados com a definição dos responsáveis e lista das leis aplicáveis. 

Além dos termos e declarações, auditorias internas são realizadas pelo administrador de 

grupo. Contudo foi verificado, por meio de registro fotográfico, na FM 3 descumprimento 

com item 24.6.3 da NR 31 (armazenamento de botijão de gás na área interna do 

refeitório).

Como medida de correção, o administrador do grupo apresentou, ainda durante a 

auditoria, uma análise de causa raiz e registros de implementação da medida de 

correção onde foi verificado as adequações para cumprimento integral com a norma RA 

e com o requisito da NR 31.

Foram apresentados os registros de inscrição de todos seus membros, que incluem 

nome, informação de contato, gênero, idade, localização, cultivos e áreas de produção.

Foram apresentadas as avaliações realizadas das conformidades de cada membro com 

a Norma RA, através das inspecções internas. 

O administrador também inspeciona todas as fazendas novas antes que estas sejam 

incluídas como fazendas membros.

Verificado que os códigos de conduta das fazendas declaram que os trabalhadores têm o 

direito de se estabelecer e se unir a qualquer organização ou sindicato de trabalhadores. 

Para as fazendas onde há convenção coletiva de trabalho (CCT) vigente, foi verificado o 

cumprimento com os acordos e cláusulas descritos nas CCT, estabelecidos pelos 

sindicatos rurais das regiões.

Entrevistas realizadas com trabalhadores confirmam a liberdade para participarem de 

reuniões e assembleias com o sindicato da categoria, como também a liberdade de 

representantes dos sindicatos para visitar as fazendas.

Verificado as listas de trabalhadores em atividade nas fazendas da amostra selecionada. 

Avaliadas as funções e variação da quantidade de trabalhadores. 

Novas contratações no período de safra.

Avaliação dos holerites com as indicações dos valores pagos aos trabalhadores. Não foi 

identificado nenhuma prática que venha a eliminar ou reduzir a remuneração e benefícios 

dos trabalhadores.

Entrevistas realizadas com trabalhadores confirmam a oferta de condições dignas de 

trabalho praticadas pelas fazendas do grupo.

Verificado o procedimento operacional com descrição do mecanismo de queixas e 

reclamações implementado pelas fazendas da amostra. O procedimento estabelece 

frequência de monitoramento, métodos de tratativa, meios de apresentação das 

devolutivas aos trabalhadores e informe dos contatos telefônicos do sindicato dos 

trabalhadores rurais. Há nas fazendas caixas de sugestões e livros de ocorrências que 

ficam disponíveis nos escritórios central e/ou refeitórios para receber e registrar 

denúncias e demandas dos trabalhadores e prestadores de serviços. Entrevistas 

realizadas com trabalhadores confirmam a disponibilidade do mecanismo e o acesso a 

devolutiva dos temas registrados nas caixas e/ou reuniões periódicas.

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 
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4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

4.14 CUMPRE

4.16 CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 CUMPRE CUMPRE

1.2 CUMPRE CUMPRE

1.3 CUMPRE CUMPRE

FM 1, FM 3, FM 4 e FM 5: Verificado por meio dos relatório de análise de potabilidade 

que as fazendas fornecem água potável para todos os seus funcionários e suas famílias. 

Os resultados das análises de potabilidade demonstram que a água fornecida aos 

trabalhadores e suas famílias está dentro dos parâmetros permitidos por esta norma. 

Entrevistas realizadas com trabalhadores residentes e alojadas nas fazendas confirmam 

a disponibilidade de água em quantidade necessária ao uso e, também, as condições de 

higiene dos pontos de coleta e distribuição nas fazendas.

FM 2: Verificado o relatório de ensaio nº 184/2020.0.A, emitido em 23/05/2020. O 

cronograma do Manejo e Conservação dos recursos hídricos descreve que a para 

realização da análise de potabilidade na fazenda é anual. Pelo cronograma a análise 

deveria ter sido realizada em maio/2021. O administrador do grupo informou que foi feita 

a coleta da amostra mas, o laboratório não havia emitido o resultado da análise até o 

momento da auditoria. Verificado o documento "Informativo pós Serviço de Reservatório 

de água", emitido na data de 25/05/2021. O documento descreve o procedimento de 

limpeza e desinfecção das caixas de reservatório de água.

Ainda durante o curso da auditoria, foi apresentado o laudo da análise coletada em 

04/06/2021. Os resultados dos parâmetros analisados cumprem com os requisitos da 

legislação e da desta norma.

As fazendas da amostra fornecem 7 moradias e 1 alojamento para os trabalhadores e 

suas famílias. 

Os trabalhadores entrevistados relataram que as moradias garantem condições 

ambientais e de higiene seguras para eles e suas famílias.

Todas as casas e alojamentos contam com fornecimento de água, energia elétrica e 

sistema de tratamento de esgoto adequado e condições estruturais seguras.

Verificado que todas as fazendas possuem e implementam um plano de Saúde e 

Segurança Ocupacional (SSO) para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores 

baseado em riscos, com estrutura e equipe condizente com o número de trabalhadores e 

as atividades executas nas fazendas.

Verificado certificados de treinamento obrigatórios, executado por órgão oficial com carga 

horaria compatível com o conteúdo do curso, para os trabalhadores que manipulam 

agrotóxicos nas amostras FM1, FM2, FM3 e FM 5.

Na FM 4 não foram apresentados os registros para demonstrar que os três trabalhadores 

que executam atividade de manipulação e pulverização de agrotóxicos receberam 

treinamento prévio ao exercício da função. Como justificativa foi apresentado um registro 

de comunicação realizada com o órgão responsável pela realização do treinamento. No 

comunicado consta que o treinamento agendado para o mês de janeiro/2021 foi adiado 

para o mês de maio em decorrência da pandemia do Covid 19.

Em 9 de junho de 2021, foi apresentado pelo administrador do grupo o documento 

relatório de não conformidade. O documento descreve a causa raiz da não 

conformidade, medidas de ação corretiva e a ação de correção implementada. Também 

foram apresentados três certificados da realização do treinamento em Defensivos 

Agrícolas, realizado no período de 27 à 29 de maio/2021, emitido por órgão oficial, com 

carga horaria compatível com o conteúdo do treinamento.

As 5 fazendas da amostra realizam anualmente suas avaliações. Foram verificados os 

CAR's das áreas e os mapas que continham as informações solicitadas neste critério, 

além dos Planos Agronômicos com informações complementares sobre talhões e 

produção. 

Todas as fazendas seguem o procedimento padrão do administrador do grupo 

garantindo que o volume vendido como certificado não excede o volume colhido nas 

fazendas. Existem registros de produção, colheita, controles de beneficiamento e vendas 

do café. 

Todas as fazendas seguem o procedimento padrão do administrador do grupo. As 

fazendas possuem registros e controles de colheita e preparo pós-colheita do café, que 

demonstram sua rastreabilidade.

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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1.4 CUMPRE CUMPRE

1.5 CUMPRE CUMPRE

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

Verificado os códigos de conduta social das fazendas amostradas. Estes  incluem a 

proibição de assédio, ameaças e desrespeito.

Entrevistas realizadas com trabalhadores, homens e mulheres, confirmam a prática de 

condições dignas de trabalho adotadas pelas fazendas.

Verificado os códigos de conduta social das fazendas amostradas. Estes incluem a 

proibição de discriminação por gênero, religião, etc.

Entrevistas realizadas com trabalhadores, homens e mulheres, confirmam a prática de 

condições dignas de trabalho adotadas pelas fazendas.

Verificado que os códigos de conduta das fazendas declaram que os trabalhadores têm o 

direito de se estabelecer e se unir a qualquer organização ou sindicato de trabalhadores. 

Para as fazendas onde há convenção coletiva de trabalho (CCT) vigente, foi verificado o 

cumprimento com os acordos e cláusulas descritos nas CCT, estabelecidos pelos 

sindicatos rurais das regiões.

Entrevistas realizadas com trabalhadores confirmam a liberdade para participarem de 

reuniões e assembleias com o sindicato da categoria, como também a liberdade de 

representantes dos sindicatos para visitar as fazendas.

As 5 fazendas auditas proibem a caça e a pesca, protegem animais silvestres, 

realizaram levantamento de espécies em extinção. 

As fazendas lavam, descascam e despolpam, e a água é direcionada para bacia de 

decantação e depois é lançada em carreadores, estradas. 

As fazendas da amostra não descarregam esgoto em ecossistemas aquáticos. Para 

tratamento de esgoto doméstico, as fazendas possuem fossas sépticas.

De acordo com documentação analisada, as fazendas da amostra não utilizam produtos 

proibidos. As listas com produtos utilizados (defensivos e fertilizantes) estão incluídas no 

Plano Agronômico. 

Não são realizadas pulverizações aéreas nas fazendas amostradas nesta auditoria. 

As fazendas não utilizam organismos geneticamente modificados no escopo desta 

norma. 

As fossas sépticas das fazendas ainda não foram limpas. 

Verificado os códigos de conduta social das fazendas amostradas. Estes incluem a 

proibição de todas as formas de trabalho forçado. 

Entrevistas com os trabalhadores confirmam a prática de condições dignas de trabalho 

adotadas pelas fazendas.

Não houveram situações de conversão de terra, desenvolvimento ou expansão das 

infraestruturas das fazendas em que fosse necessária uma avaliação de impacto 

ambiental e social independente (ESIA) de acordo com os parâmetros Rainforest 

Alliance.

Verificado política interna de contratação de prestadores de serviços, procedimentos de 

contratação e registros que demonstram como as fazendas e o administrador do grupo 

implementaram mecanismos para seleção, supervisão e gestão dos prestadores de 

serviço.

Avaliação documental. Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: apresentado termos e declarações de 

compromisso, assinados com a definição dos responsáveis e lista das leis aplicáveis. 

Além dos termos e declarações, auditorias internas são realizadas pelo administrador de 

grupo. Contudo foi verificado, por meio de registro fotográfico, na FM 3 descumprimento 

com item 24.6.3 da NR 31 (armazenamento de botijão de gás na área interna do 

refeitório).

Como medida de correção, o administrador do grupo apresentou, ainda durante a 

auditoria, uma análise de causa raiz e registros de implementação da medida de 

correção onde foi verificado as adequações para cumprimento integral com a norma RA 

e com o requisito da NR 31.

Não há áreas de AVC próximas às fazendas da amostra.

De acordo com a documentação apresentada e imagens de satélite (Google Earth), 

verificou-se que as 5 fazendas da amostra auditada não destruíram florestas ou 

ecossistemas naturais e conservam todos os ecossistemas naturais. 

Não há áreas protegidas próximas às fazendas da amostra.
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4.5 CUMPRE CUMPRE

4.6 CUMPRE CUMPRE

4.7 CUMPRE CUMPRE

4.8 CUMPRE CUMPRE

4.9 CUMPRE CUMPRE

4.10 CUMPRE CUMPRE

4.11 CUMPRE CUMPRE

Verificado na FM 1, FM 2, FM 4 e FM 5 por meio dos registros de controle de jornada e 

holerites dos trabalhadores amostrados, que todas as horas extras são voluntárias e que 

a jornada estendida cumpre com os requisitos desta norma. 

Na FM 3 foi verificado que na semana de 09/mai/21 (domingo) à 15/mai/21 (sábado), o 

trabalhador nº  1254 realizou uma jornada semanal de 63:40h, das quais 19:40 horas 

extras. Perfazendo uma jornada semanal superior ao permitido pela legislação, 

considerando jornada regular (44h) + horas extras (12h). Também foi verificado no 

registro de ponto do mês de março/2021 que o trabalhador nº 1256 realizou 10 horas 

extras. Contudo, o holerite referente a mesma competência considerou o pagamento de 

8 horas extras. 

Em 21 de junho, o administrador do grupo apresentou o documento "Controle de não 

conformidades, ação corretiva e melhoria". O documento descreve a análise de causa 

raiz, medida de correção e plano de ação para tratativa da não conformidade 

identificada. Também foi apresentada uma declaração assinada pelo proprietário da 

fazenda e funcionários, onde o responsável se compromete em cumprir com os 

requisitos da legislação nacional e desta norma. Também foram apresentados holerites 

com inclusão de pagamento das horas extras excedentes, como forma de remediar o 

excesso de horas executadas pelo trabalhador nº 1254. Para o trabalhador nº 1256 foi 

apresentado justificativa e cálculo das horas ausentes no mês para demonstrar razões 

da redução de pagamento de 2 horas extras. 

Verificados códigos de conduta social das fazendas, onde é declarado que o pagamento 

do menor salário cumpre com o piso salarial estabelecido pela legislação nacional e/ou 

com o piso estabelecido na convenção coletiva dos trabalhadores vigente. 

Verificado CCT das fazendas amostradas, contratos de trabalho e holerites. Entrevistas 

realizadas com trabalhadores confirmam a prática de condições dignas de trabalho, 

incluindo o pagamento dos salários em acordo com a legislação vigente.

Os códigos de conduta das fazendas declaram que é proibido o trabalho infantil e a 

contratação de trabalhadores menores de 18 anos de idade nas fazendas amostradas. 

Entrevistas realizadas com trabalhadores confirmam a prática de proibição de 

contratação de mão de obra infantil e, também, a proibição da permanência de menores 

em áreas de atividades das fazendas.

Os códigos de conduta das fazendas declaram que é proibido o trabalho infantil e a 

contratação de trabalhadores menores de 18 anos de idade nas fazendas amostradas.

Verificado as listas de trabalhadores em atividade nas fazendas da amostra selecionada. 

Avaliadas as funções e variação da quantidade de trabalhadores. 

Novas contratações no período de safra.

Avaliação dos holerites com as indicações dos valores pagos aos trabalhadores. Não foi 

identificado nenhuma prática que venha a eliminar ou reduzir a remuneração e benefícios 

dos trabalhadores.

Entrevistas realizadas com trabalhadores confirmam a oferta de condições dignas de 

trabalho praticadas pelas fazendas do grupo.

Verificado o procedimento operacional com descrição do mecanismo de queixas e 

reclamações implementado pelas fazendas da amostra. O procedimento estabelece 

frequência de monitoramento, métodos de tratativa, meios de apresentação das 

devolutivas aos trabalhadores e informe dos contatos telefônicos do sindicato dos 

trabalhadores rurais. Há nas fazendas caixas de sugestões e livros de ocorrências que 

ficam disponíveis nos escritórios central e/ou refeitórios para receber e registrar 

denúncias e demandas dos trabalhadores e prestadores de serviços. Entrevistas 

realizadas com trabalhadores confirmam a disponibilidade do mecanismo e o acesso a 

devolutiva dos temas registrados nas caixas e/ou reuniões periódicas.

Verificado na FM 1, FM 2, FM 4 e FM 5 que: A jornada de trabalho está dentro dos 

parâmetros permitidos pela legislação, isto é, garantia de repouso remunerado, 

intervalos de almoço, jornada normal de 44 horas semanais, horas extras não superiores 

a duas horas diárias.

Na FM 3 foi verificado que semana de 09/mai/21 (domingo) à 15/mai/21 (sábado) o 

trabalhador (nº 1254) realizou uma jornada consecutiva de 7 dias de trabalho, em 

desacordo com o critério desta Norma.

Como ação corretiva, o administrador do grupo apresentou, ainda durante a auditoria, 

uma análise de causa raiz, registros de implementação da medida de correção e uma 

declaração assinada pelo proprietário da fazenda e funcionários se comprometendo a 

cumprir com os requisitos da legislação nacional e desta norma. Também foram 

apresentados holerites com inclusão de pagamento das horas extras excedentes, como 

forma de remediar o excesso de horas executadas pelo trabalhador. 
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4.12 CUMPRE CUMPRE

4.13 CUMPRE CUMPRE

4.14 CUMPRE CUMPRE

4.15 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.18 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

4.20 CUMPRE CUMPRE

Relatado pelo administrador do grupo que não houve, nas fazendas da amostra 

auditada, atividades que de alguma maneira possam diminuir os direitos ao uso da terra 

ou dos recursos e interesses coletivos.

FM 1, FM 3, FM 4 e FM 5: Verificado por meio dos relatório de análise de potabilidade 

que as fazendas fornecem água potável para todos os seus funcionários e suas famílias. 

Os resultados das análises de potabilidade demonstram que a água fornecida aos 

trabalhadores e suas famílias está dentro dos parâmetros permitidos por esta norma. 

Entrevistas realizadas com trabalhadores residentes e alojadas nas fazendas confirmam 

a disponibilidade de água em quantidade necessária ao uso e, também, as condições de 

higiene dos pontos de coleta e distribuição nas fazendas.

FM 2: Verificado o relatório de ensaio nº 184/2020.0.A, emitido em 23/05/2020. O 

cronograma do Manejo e Conservação dos recursos hídricos descreve que a para 

realização da análise de potabilidade na fazenda é anual. Pelo cronograma a análise 

deveria ter sido realizada em maio/2021. O administrador do grupo informou que foi feita 

a coleta da amostra mas, o laboratório não havia emitido o resultado da análise até o 

momento da auditoria. Verificado o documento "Informativo pós Serviço de Reservatório 

de água", emitido na data de 25/05/2021. O documento descreve o procedimento de 

limpeza e desinfecção das caixas de reservatório de água.

Ainda durante o curso da auditoria, foi apresentado o laudo da análise coletada em 

04/06/2021. Os resultados dos parâmetros analisados cumprem com os requisitos da 

legislação e da desta norma.

As fazendas da amostra fornecem 7 moradias e 1 alojamento para os trabalhadores e 

suas famílias. 

Os trabalhadores entrevistados relataram que as moradias garantem condições 

ambientais e de higiene seguras para eles e suas famílias.

Todas as casas e alojamentos contam com fornecimento de água, energia elétrica e 

sistema de tratamento de esgoto adequado e condições estruturais seguras.

Verificado que todas as fazendas possuem e implementam um plano de Saúde e 

Segurança Ocupacional (SSO) para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores 

baseado em riscos, com estrutura e equipe condizente com o número de trabalhadores e 

as atividades executas nas fazendas.

Verificado registros de fornecimento dos  equipamentos de proteção individual (EPI) para 

todos os trabalhadores que executam atividade de manipulação e pulverização de 

agrotóxicos amostrados, conforme previsto no programa de prevenção de riscos 

ambientais. 

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

monitorado pelas fazendas.

Verificado certificados de treinamento obrigatórios, executado por órgão oficial com carga 

horaria compatível com o conteúdo do curso, para os trabalhadores que manipulam 

agrotóxicos nas amostras FM1, FM2, FM3 e FM 5.

Na FM 4 não foram apresentados os registros para demonstrar que os três trabalhadores 

que executam atividade de manipulação e pulverização de agrotóxicos receberam 

treinamento prévio ao exercício da função. Como justificativa foi apresentado um registro 

de comunicação realizada com o órgão responsável pela realização do treinamento. No 

comunicado consta que o treinamento agendado para o mês de janeiro/2021 foi adiado 

para o mês de maio em decorrência da pandemia do Covid 19.

Em 9 de junho de 2021, foi apresentado pelo administrador do grupo o documento 

relatório de não conformidade. O documento descreve a causa raiz da não 

conformidade, medidas de ação corretiva e a ação de correção implementada. Também 

foram apresentados três certificados da realização do treinamento em Defensivos 

Agrícolas, realizado no período de 27 à 29 de maio/2021, emitido por órgão oficial, com 

carga horaria compatível com o conteúdo do treinamento.

Apresentado pelo administrador do grupo registros fotográficos das estruturas 

disponíveis nas fazendas para que os trabalhadores tomem banho após realização de 

atividades que envolvam a manipulação de agrotóxicos. 

Por meio das entrevistas com os trabalhadores que manipulam agrotóxicos foi verificada 

a disponibilidade das estruturas em todas as fazendas da amostra. 

As fazendas declaram no código de conduta que cumprem com os requisitos da 

legislação e desta norma. Que na ocorrência de comunicação da gestação as 

trabalhadoras receberam por parte das fazendas as condições necessárias para o pleno 

desenvolvimento saudável da gravidez.

Verificado por meio das escrituras, devidamente registradas e o CAR  (Cadastro 

Ambiental Rural) que todas as fazendas amostradas demonstram o direito legítimo ao 

uso da terra

Page 9 of 10



PublicSummary

Detalhes do empreendimento

Nome Legal monteCCer - Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado de Monte Carmelo

Nome do grupo GRA 03

Cidade Monte Carmelo Estado MG

País Brasil

Endereço da auditoria Rodovia MG 190 km 04 - Zona Rural

Pessoa de contato Ivaldevino Carlos Magalhães

Nome do representante legal Ivaldevino Carlos Magalhães

Cargo Gerente Administrativo Telefone (34) 3842-4590
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Farm Name * Member Name * Member Surname * State* City * Crop(s) *

Fazenda Araras Ernane Dias Pena MG Monte Carmelo Arabica

Agrícola Helena Ricci Produtora de Café Helena Pingnatti Ricci MG Monte Carmelo Arabica

Fazenda Estrela e Adamantina José Gimenez MG Estrela do Sul Arabica

Fazenda Estrela e Adamantina Douglas Ramos Gimenes MG Estrela do Sul Arabica

Fazenda Pastão II Korogi e  Cia LTDA Korogi e  Cia LTDA MG Monte Carmelo Arabica

Fazenda Pastão II Korogi e  Cia LTDA Korogi e  Cia LTDA MG Monte Carmelo Arabica

Fazenda Rancharia Eduardo Cardoso Monteiro MG Monte Carmelo Arabica

Fazenda Creoulos lugar Atalho (Fazenda Juliana) Renato José Baiardi MG Monte Carmelo Arabica

Fazenda São José Pedro Barbieri MG Estrela do Sul Arabica

Fazenda São José José Valentin MG Estrela do Sul Arabica

Fazenda Batalha Pedro Barbieri MG Estrela do Sul Arabica

Fazenda Batalha José Valentin MG Estrela do Sul Arabica

Fazenda Batalha Arrendamento 1 Pedro Barbieri MG Estrela do Sul Arabica

Fazenda Batalha Arrendamento 1 Pedro Barbieri MG Estrela do Sul Arabica

Fazenda Cocal Pedro Barbieri MG Estrela do Sul Arabica

Fazenda Cocal José Valentin MG Estrela do Sul Arabica

Sítio Santo Antônio Pedro Barbieri MG Estrela do Sul Arabica

Sítio Santo Antônio José Valentin MG Estrela do Sul Arabica

Fazenda Palmito lug. Bros de Cima Reginaldo Pena Mundim Sobrinho MG Monte Carmelo Arabica

Fazenda Vitória Luiz Augusto Pereira Monguilod MG Monte Carmelo Arabica

Fazenda Pirapitinga Regis Damasio Salles MG Monte Carmelo Arabica

Fazenda Pirapitinga Guilherme Soares MG Monte Carmelo Arabica

Fazenda Três Meninas Marcelo Cocco Urtado MG Monte Carmelo Arabica

Fazenda São Pedro Sérgio Henrique Shimada de Assis MG Estrela do Sul Arabica

Fazenda São Pedro Priscylla Shimada de Assis MG Estrela do Sul Arabica

Fazenda Santa Maria Hélio Tutida MG Romaria Arabica

Fazenda Santa Maria Cleber Maciel Tutida MG Romaria Arabica

Fazenda Lambari Napoleão Moisés de Oliveira Júnior MG Monte Carmelo Arabica

Fazenda Lambari Marcos Fante Dianin MG Monte Carmelo Arabica

Fazenda Santa Bárbara lug. Catingueiro e Açude José Tomas de Oliveira MG Monte Carmelo Arabica

Fazenda Santa Bárbara lug. Catingueiro e Açude Rafael Ramos Tomas MG Monte Carmelo Arabica

Fazenda Atalho Pedro Graceli mg Monte Carmelo Arabica

Fazenda Santa Bárbara lug. Cava Antônio Carlos Chaves MG Monte Carmelo Arabica

Fazenda Santa Bárbara 1 Antônio Carlos Chaves MG Monte Carmelo Arabica



Fazenda Santa Bárbara 2 Antônio Carlos Chaves MG Monte Carmelo Arabica

Fazenda Santa Bárbara 3 Antônio Carlos Chaves MG Monte Carmelo Robusta

Fazenda Santa Bárbara 4 Antônio Carlos Chaves MG Monte Carmelo Arabica


