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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% - -

100,00% 100,00% - -

X

X

X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

- 100,00%

Propriedades da amostra (público)

Pontuação

Critérios Críticos - 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Administrador do Grupo

Nivel C

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 Expocaccer - Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado Ltda 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

Nome da Propriedade

(*) Pequeño productor

BOM JARDIM

RAINHA DA PAZ

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

BOM JARDIM

LAGES, LUGAR "LONDRINA"

SUMATRA

SEMENTE
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PublicSummary

2.2. Escopo (público)

                                                                     274,75 

sub total                                                                   2.603,06 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      853,79 

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)                                                                   1.749,27 

Infra estruturas                                                                             -   

Eucalipto                                                                        43,00 

Soja/Algodão/Feijão/Lichia                                                                      597,60 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                   3.691,17 

sub total                                                                   4.672,11 

Total do Escopo                                                                 14.392,50 

sub total                                                                   7.117,33 

Outras Áreas

Milho                                                                        65,59 

Pastagem

Café 7117,33
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#

1

2

3

4

5

6

7

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.

Amostra escolhida previamente pelo Imaflora, seguindo a política RA para auditoria de grupos, e foi composta por 30% da 

amostra do ano anterior sendo uma pequena e outra grande, seguida de quatro fazendas grandes, uma média e uma pequena 

distribuidas em duas regiões distintas.

2.3. Acordo de confidencialidade (público)

A equipe auditora que elaborou este documento assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado no manejo 

e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O organismo de certificação contratado 

mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

RAINHA DA PAZ 87,90 50,00

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 540,00 267,00

SEMENTE 672,00 136,00

BOM JARDIM 197,90 161,00

LAGES, LUGAR "LONDRINA" 382,20 232,40

SUMATRA 87,00 33,80

BOM JARDIM 436,10 347,90

Page 4 of 9



PublicSummary

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.5 CUMPRE

1.6 CUMPRE

1.13 CUMPRE

1.14 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 

Após análise dos documentos relacionados aos prestadores de serviço das propriedades 

amostradas, foi evidenciado que as propriedades possuem procedimentos para 

assegurar que eles cumpram com requisitos críticos nas atividades realizadas dentro das 

fazendas. Existe cartilha instrutiva assinada pelos prestadores de serviço.

Após análise dos sistemas internos de gestão, códigos de conduta das propriedades e 

realização de entrevistas com trabalhadores e administração das fazendas, foi 

evidenciado que a FM1 não possui o laudo de vistoria do ônibus particular utilizado para 

transporte dos trabalhadores da cidade até a propriedade, não atendendo toda a 

legislação para transporte dos trabalhadores. As outras propriedades amostradas 

atentem a legislação nacional. Todas as propriedades possuem planos de gestão 

estruturados para atendimento a norma.

Durante a auditoria, foi elaborado plano de ação corretiva da não conformidade da FM1. 

Após a análise dos documentos enviados, foi evidenciado que o ônibus possui laudo de 

vistoria veicular válido até 24/11/2021 e que foi adicionado ao POP do critério 1.6 um 

tópico adicional para "Assegurar que os veículos usados no transporte de pessoas 

tenham o registro junto aos órgãos competentes" nas fazendas do grupo.

Analisando os documentos do administrador do grupo, conclui-se que existe registro de 

todos os membros do grupo através da lista de membros do grupo GRAE 1.

Analisando os documentos do administrador do grupo, conclui-se que são realizadas 

auditorias internas em todas as propriedades do grupo, pelo menos uma vez ao ano, 

avaliando a conformidade das propriedades em relação aos requisitos e implementando 

ações de melhoria quando identificadas.

Após análise das CCT disponibilizadas, entrevistas com trabalhadores e com a 

administração das fazendas, foi evidenciado que as CCT vigentes são seguidas pelas 

propriedades, e nos municípios que não possuem CCT vigente, as propriedades seguem 

a CLT. Todos os trabalhadores entrevistados relataram que são livres para se associar.

Após a análise dos documentos dos trabalhadores amostrados nas fazendas, verificou-

se as fichas de registro e contratos de trabalho, evidenciando que todos os trabalhadores 

são registrados de acordo com o serviço desempenhado.

Após a análise de fotos e entrevistas com trabalhadores, foi evidenciado que existem 

mecanismos de queixas e reclamações implementados nas propriedades e que os 

trabalhadores têm livre diálogo com a administração das fazendas.

Após a análise dos resultados da potabilidade de água das propriedades amostradas, foi 

evidenciado que na FM3, a análise de água não possui o parâmetro de cloro residual 

livre, não sendo possível atestar a potabilidade de água desta propriedade. As outras 

propriedades atendem as exigências normativas para a potabilidade de água.

Durante a auditoria, foi elaborado plano de ação corretiva da não conformidade da FM3. 

Após a análise dos documentos enviados, foi evidenciado 2 relatórios de ensaio de água 

coletados nos bebedouros da propriedade, contendo os parâmetros de cloro residual 

livre dentro dos limites estabelecidos pela norma. Foi elaborado o plano de ação 

corretiva da NC 4.12, inserindo o tema água potável no checklist de conferência das leis 

aplicáveis aos membros do grupo.

Após a análise de fotos e entrevistas com trabalhadores residentes nas fazendas 

amostradas, foi evidenciado que as casas e alojamentos atendem as exigências 

normativas.
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4.14 CUMPRE

4.16 CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2.1 

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.

Número da fazendas

As fazendas possuem documentos atualizados sobre as áreas de cultivo de café, mapas 

de usos do solo e perímetro georreferenciado das propriedades. As informações foram 

apresentadas de forma organizada e padronizada para os membros do grupo. As 

variedades de cultivo, espaçamento, densidade, ano de plantio, idade de recepa e 

podas, são registrados em tabelas no escritório das fazendas e em placas fixadas nos 

talhões.

Existe procedimento para garantir a rastreabilidade da produção que foi apresentado 

pelos administradores das fazendas e verificado nos documentos. Durante o período de 

colheita, são registradas informações sobre talhão de origem, data de colheita, 

lavador/despolpador, tempo de permanência no terreiro, secador, tulha, até o 

beneficiamento e transporte para armazéns. Foi possível evidenciar que ocorrem 

estimativas de produção por talhão, controle nas etapas pós-colheita e da produção 

vendida como certificada.

Durante auditoria foi evidenciado que não ocorre recebimento ou mistura com café de 

outras fazendas. O café entregue nos armazéns é registrado com informações de 

origem, data, tipo e volume de produto. Nas fazendas são arquivados os documentos 

com dados sobre os lotes para garantir a integridade do produto desde a colheita.

As fazendas do grupo não realizaram grandes conversões de terra.

Após análise dos documentos relacionados aos prestadores de serviço das propriedades 

amostradas, foi evidenciado que as propriedades possuem procedimentos para 

assegurar que eles cumpram com requisitos críticos nas atividades realizadas dentro das 

fazendas. Existe cartilha instrutiva assinada pelos prestadores de serviço.

Após análise dos sistemas internos de gestão, códigos de conduta das propriedades e 

realização de entrevistas com trabalhadores e administração das fazendas, foi 

evidenciado que a FM1 não possui o laudo de vistoria do ônibus particular utilizado para 

transporte dos trabalhadores da cidade até a propriedade, não atendendo toda a 

legislação para transporte dos trabalhadores. As outras propriedades amostradas 

atentem a legislação nacional. Todas as propriedades possuem planos de gestão 

estruturados para atendimento a norma.

Durante a auditoria, foi elaborado plano de ação corretiva da não conformidade da FM1. 

Após a análise dos documentos enviados, foi evidenciado que o ônibus possui laudo de 

vistoria veicular válido até 24/11/2021 e que foi adicionado ao POP do critério 1.6 um 

tópico adicional para "Assegurar que os veículos usados no transporte de pessoas 

tenham o registro junto aos órgãos competentes" nas fazendas do grupo.

As fazendas do grupo demonstraram manter conservadas áreas de alto valor para a 

conservação. Por meio de análise documental e entrevistas não foi identificada 

degradação ambiental que possa ter ocorrido desde 1° de novembro de 2005.

Após a análise da implementação dos planos de SSO nas propriedades, foram 

evidenciadas falhas sistemicas com relação ao registro de entrega de EPIs, que apesar 

do correto fornecimento na prática, faltavam os registros na ficha de entrega de EPIS, 

para que fiquem de acordo com o exigido nos PGSSMATR de cada propriedade do 

grupo.

Durante a auditoria foi elaborado um Plano de ação corretiva do critério 4.14, definindo 

melhorias no processo de auditoria interna das fazendas e propondo um resumo de 

todos os EPIs exigidos para cada função nas propriedades, para que não falte nenhum 

EPI na lista de entrega de EPIs dos trabalhadores.

Após análise das capacitações realizadas pelos trabalhadores que aplicam agroquímico, 

foi evidenciado que todos os trabalhadores amostrados possuem treinamento da NR31.8 

para execução das atividades.
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2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

Os ecossistemas naturais foram verificados através de imagens de satélites, mapas e 

fotografias. Por meio desta análise documental e informações obtidas em entrevistas não 

foi identificado qualquer tipo de degradação ambiental que possa ter ocorrido após 1° de 

janeiro de 2014.

Através de análise de documentos de gestão ambiental foi possível concluir que as 

fazendas não degradam e não estão inseridas em áreas protegidas. A localização 

geográfica foi verificada em arquivos .kml no Google Earth Pro e não coincide com 

nenhuma área protegida. Para esta análise foi utilizada uma base de dados pública sobre 

as unidades de conservação e áreas protegidas no Brasil.

As fazendas do grupo proíbem a caça ou sacrifício de animais, ameaçados de extinção 

ou protegidos por lei. Através de análise documental e entrevistas foi possível concluir 

que existem regras para proteção da vida silvestre.

Em FM1, FM3 e FM7 ocorre a produção de café cereja descascado por meio de 

processamento via úmida. As estruturas possuem tanques para decantação da água 

residual antes da destinação final em carreadores. Em FM2 e FM6 o café é colhido e 

processado em outras fazendas certificadas RA de mesmo proprietário. Em FM4 e FM5 

não ocorre processamento do café por via úmida.

As fazendas apresentaram informações através de fotografias e documentos de gestão 

ambiental para demonstrar que os efluentes domésticos não são destinados em 

ecossistemas aquáticos. As casas, escritórios e outras estruturas das fazendas possuem 

fossas ou biodigestores instalados com sumidouros para destinação final.

Não aplicável para grupos de fazendas.

As fazendas possuem informação documentada e organizada sobre as pulverizações 

realizadas e planejadas. Por meio de análise de documentos sobre os controles 

fitossanitários foi verificado apenas o uso de produtos legalmente registrados no país e 

permitidos pela norma RA.

Não ocorrem pulverizações aéreas nas fazendas auditadas. Os documentos 

agronômicos, sobre manejo dos cultivos e manejo integrado de pragas e doenças, bem 

como os registros de operações verificados, não consideram o uso de aeronaves para 

pulverizações.

A produção declarada como certificada RA não é proveniente de organismos 

geneticamente modificados (OGM), nem é reembalada ou processada com produtos que 

contenham OGM. Foram apresentadas informações detalhadas sobre as áreas de cultivo 

com identificação das variedades utilizadas por talhão.

Os efluentes domésticos não são utilizados para nenhuma finalidade em atividades de 

produção ou processamento. Os documentos de gestão ambiental apresentam detalhes 

sobre fossas e biodigestores instalados em casas, escritórios e estruturas das fazendas. 

No plano agronômico e em registros de operações das fazendas não foi identificado o 

uso deste tipo de resíduo.
Após análise do código de conduta das propriedades e as entrevistas com os 

trabalhadores, foi evidenciado que todos os trabalhadores amostrados são tratados com 

respeito, não existe trabalho forçado ou discriminação e que todos tem boas condições 

de trabalho nas propriedades.

Após análise do código de conduta das propriedades e as entrevistas com os 

trabalhadores, foi evidenciado que todos os trabalhadores amostrados são tratados com 

respeito, não existe trabalho forçado ou discriminação e que todos tem boas condições 

de trabalho nas propriedades.

Após análise do código de conduta das propriedades e as entrevistas com os 

trabalhadores, foi evidenciado que todos os trabalhadores amostrados são tratados com 

respeito, não existe trabalho forçado ou discriminação e que todos tem boas condições 

de trabalho nas propriedades.

Após análise das convenções coletivas de trabalho (CCT) disponibilizadas, entrevistas 

com trabalhadores e com a administração das fazendas, foi evidenciado que as CCT 

vigentes são seguidas pelas propriedades, e nos municípios que não possuem CCT 

vigente, as propriedades seguem a CLT. Todos os trabalhadores entrevistados relataram 

que são livres para se associar.

Após análise dos documentos de trabalhadores fixos e safristas, foi evidenciado que 

todos são registrados e recebem pelo menos um salário-mínimo federal.

Após análise do código de conduta das propriedades e as entrevistas com os 

trabalhadores, foi evidenciado que não existe a contratação de menores de 18 anos.

Não há contratação de menores de 18 anos pelas propriedades do grupo.

Após a análise dos documentos dos trabalhadores amostrados nas fazendas, verificou-

se as fichas de registro e contratos de trabalho, evidenciando que os trabalhadores são 

registrados de acordo com o serviço desempenhado.
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4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Expocaccer - Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado Ltda

Nome do grupo GRAE 1 - Grupo Rainforest Alliance Expocaccer

Após análise de fotos, entrevistas e fichas de controle de lavagens de EPIs, foi 

evidenciado que os trabalhadores amostrados realizam a lavagem dos EPIs utilizados e 

tomam banho após as aplicações de agroquímicos.

Após análise do código de conduta das propriedades e as entrevistas com os 

trabalhadores, foi evidenciado que existem procedimentos para garantir direitos de 

mulheres gestantes ou lactantes.

Todas as fazendas amostradas estão devidamente registradas nos cartórios de registro 

de imóveis de cada município de localização, conforme matrículas apresentadas. As 

áreas arrendadas possuem contrato de arrendamento.

Após a análise de fotos e entrevistas com trabalhadores, foi evidenciado que existem 

mecanismos de queixas e reclamações implementados nas propriedades e que os 

trabalhadores têm livre diálogo com a administração das fazendas.

Após análise dos registros de ponto, holerites e entrevistas com os trabalhadores das 

propriedades amostradas, foi evidenciado a jornada de 44 horas semanais, com ao 

menos uma hora para refeição e um dia de descanso após 6 dias trabalhados.

As fazendas não realizam atividades que diminuem os direitos de uso da terra de 

comunidades próximas.

Após análise dos registros de ponto, holerites e entrevistas com os trabalhadores das 

propriedades amostradas, foi evidenciado que existe a realização de horas extras 

normalmente no período de colheita e que estas não ultrapassam 2 horas diárias. As 

realizações das horas extras são voluntárias e pagas no holerite.

Após a análise dos resultados da potabilidade de água das propriedades amostradas, foi 

evidenciado que na FM3, a análise de água não possui o parâmetro de cloro residual 

livre, não sendo possível atestar a potabilidade de água desta propriedade. As outras 

propriedades atendem as exigências normativas para a potabilidade de água.

Durante a auditoria, foi elaborado plano de ação corretiva da não conformidade da FM3. 

Após a análise dos documentos enviados, foi evidenciado 2 relatórios de ensaio de água 

coletados nos bebedouros da propriedade, contendo os parâmetros de cloro residual 

livre dentro dos limites estabelecidos pela norma. Foi elaborado o plano de ação 

corretiva da NC 4.12, inserindo o tema água potável no checklist de conferência das leis 

aplicáveis aos membros do grupo.

Após a análise de fotos e entrevistas com trabalhadores residentes nas fazendas 

amostradas, foi evidenciado que as casas e alojamentos atendem as exigências 

normativas.

Após a análise dos documentos dos trabalhadores na FM2 e FM5, foi evidenciando que 

alguns EPIs solicitados pelo PGSSMATR para as funções de tratorista safrista e 

tratorista agrícola não constavam na lista de entrega de EPIs apresentada pela 

propriedade. Na FM5, as listas de entrega de EPIs para tratoristas não constavam a 

entrega do avental, que na prática é fornecido aos trabalhadores. Foi verificado uma 

falha do PGSSMATR, com relação a descrição da função de tratorista em relação a 

atividade de manutenção de máquinas como consta no plano. As outras fazendas 

amostradas possuem os Planos de SSO implementados.

Durante a auditoria, foi elaborado plano de ação corretiva da não conformidade da FM2 e 

FM5. Após a análise dos documentos enviados, foi evidenciado o fornecimento dos EPIs 

necessários, conforme consta no PGSSMATR das 2 propriedades e ainda a atualização 

do PGSSMATR com a descrição da função de tratorista condizente com o realizado na 

prática pelos trabalhadores. Foram elaborados os Planos de ação corretiva para os 2 

casos, com treinamento para responsável pelo fornecimento dos EPIs nas propriedades 

para evitar a falta do registro de todos os EPIs que são entregues aos trabalhadores.

Após análise das fichas de entrega de EPIs para os funcionários responsáveis por 

realizar aplicação de agroquímicos, foi evidenciado que os funcionários recebem os EPIs 

necessários conforme PGSSMATR das propriedades.

Após análise das capacitações realizadas pelos trabalhadores que aplicam agroquímico, 

foi evidenciado que os trabalhadores amostrados possuem treinamento da NR31.8 para 

execução das atividades.
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País Brasil

Endereço da auditoria Avenida Faria Pereira, numero 3945, Bairro Industrial

Pessoa de contato Farlla

Nome do representante legal João Ferreira Junior

Cargo Diretor Comercial Telefone 34 3839-9300

Cidade Patrocionio Estado Minas Gerais
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Farm Name * Member Name * Member Surname * State* City * Crop(s) *

RECANTO E ESTRELA AFONSO MARIA VINHAL MG SERRA DO SALITRE Café

RECANTO E ESTRELA MARCELIA NUNES RIBEIRO VINHA MG SERRA DO SALITRE Café

ESTRELA RAFAEL RIBEIRO VINHAL MG SERRA DO SALITRE Café

ESTRELA LUCAS RIBEIRO VINHAL MG SERRA DO SALITRE Café

DUAS PONTES ALESSANDRO FIGUEIREDO BRANDÃO E OUTRO MG PATROCÍNIO Café

CATANDUVA ALFREDO JESUS MITIO NAKAO MG PATOS DE MINAS Café

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA ANGELO NASCIMENTO E OUTRO MG IBIÁ Café

RECANTO DA MATA ARLINDO PORTO NETO MG PATOS DE MINAS Café

FAZENDA RECANTO CLAUDIO NASSER DE CARVALHO MG PATOS DE MINAS Café

LAGES ERIKA CRISTINA PIRES RUIZ MG COROMANDEL Café

NOSSA SENHORA APARECIDA FLÁVIO RUIZ PEQUINI MG COROMANDEL Café

LAJINHA FRANCISCO PINHEIRO DE CAMPOS MG PRESIDENTE OLEGÁRIO Café

PANTANO JORGE FERNANDO NAIMEG E OUTROS MG COROMANDEL

Café, 

eucalipto,soja,p

astagem

LAGES, LUGAR "LONDRINA" JORGE FERNANDO NAIMEG E OUTROS MG COROMANDEL Café

OURO VERDE JORGE FERNANDO NAIMEG E OUTROS MG PATOS DE MINAS Café

MACAÚBAS DE CIMA ANTÔNIO JOSÉ DE CATRO MG PATROCÍNIO Café

MACAÚBAS DE CIMA GLAUCIO DE CASTRO MG PATROCÍNIO Café

VISTA ALEGRE HARUMI SHIMADA MG PATROCÍNIO Café

MONTANARI AGRONEGOCIOS MONTANARI AGRONEGOCIOS LTDA MG PATROCÍNIO Café

SÃO PAULO JOÃO BATISTA MONTANARI E OUTROS MG PATROCÍNIO Café

MONTANARI III E IV MARCELO MONTANARI E OUTROS MG PATROCÍNIO Café

RAINHA DA PAZ JOÃO BATISTA MONTANARI E OUTROS MG PATROCÍNIO Café

LRO AGRONEGOCIOS LRO AGRONEGOCIOS LTDA. MG PATROCÍNIO Café

CLÁUDIO E CONGONHAS LAZARO RIBEIRO DE OLIVEIRA MG PATROCÍNIO Café

CLAUDIO GUSTAVO CAIXETA RIBEIRO MG PATROCÍNIO Café

SUMATRA LAZARO RIBEIRO DE OLIVEIRA MG PATROCÍNIO Café

SUMATRA ANDRE DINIZ FREITAS MG PATROCÍNIO Café

BRAGAS GUSTAVO CAIXETA RIBEIRO MG PATROCÍNIO Café

SÃO FRANCISCO ANDRE DINIZ FREITAS E OUTROS MG PATROCÍNIO Café

COLÔNIA AGRÍCOLA MARCUS HEITOR DE QUEIROZ MG PATOS DE MINAS Café

GIGANTE MARIANA VELLOSO HEITOR PORTUGAL MG PATOS DE MINAS Café

GIGANTE LEONARDO VELLOSO HEITOR MG PATOS DE MINAS Café

RESERVA HEITOR RESERVA HEITOR LTDA MG PATOS DE MINAS Café

SERRA NEGRA ORLANDO MASSAYOSHI NAKAO MG PATROCÍNIO Café

BOM JARDIM GABRIEL ALVES NUNES MG PATROCÍNIO Café

FREITAS OSMAR PEREIRA NUNES JÚNIOR MG PATROCÍNIO Café

CLÁUDIO OSMAR PEREIRA NUNES JÚNIOR MG PATROCÍNIO Café

JATOBÁ PAULO A. MOTTA DOS SANTOS MG PATROCÍNIO Café

SANTA FÉ SANTO ALEIXO EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. MG PERDIZES Café

OURO VERDE ELIZABETH MALVEZZI BRAMBILA MG PATROCÍNIO Café



PLANALTO ELIZABETH MALVEZZI BRAMBILA MG PATROCÍNIO Café

CAFEZAL DAS TORRES ELIZABETH MALVEZZI BRAMBILA MG PERDIZES Café

CAMPO ALEGRE JOSÉ EDUARDO BERNARDES MG PATROCÍNIO Café

SERRA NEGRA JOSÉ EDUARDO BERNARDES MG PATROCÍNIO Café

SÃO BERNARDO NIKOLAS

DE QUEIROZ ELIAS, FREDERICO DE QUEIROZ ELIAS E 

OUTROS MG PATROCÍNIO Café

SEMENTE VIRGINIA COUTINHO AGUIAR SIQUEIRA MG PATROCÍNIO Café

SEMENTE JOSÉ LUCAS AGUIAR SIQUEIRA MG PATROCÍNIO Café

SÃO BERNARDO LUGAR VARÕES (RENASCER) Vicente Moraes Filho MG Patrocínio Café

FOLHADOS E MACAÚBAS (NOSSA SENHORA 

APARECIDA) Vicente Moraes Filho MG Patrocínio Café

SÃO BERNARDO LUGAR PONTE ALTA (SÃO 

BERNARDO) Vicente Moraes Filho MG Patrocínio Café

FOLHADOS LUGAR SILVANO Edna Luzia de Souza Moraes MG Patrocínio Café

FOLHADOS LUGAR SOBRADO (SITIO) Vicente Moraes Filho MG Patrocínio Café

PADRE EUSTÁQUIO Lislane Abadia Parro MG Patrocínio Café

MARIA ROSA Vicente Moraes Filho MG Patrocínio Café

BOIADEIRO (BAMBUZAL) Vicente Moraes Filho MG Patrocínio Café

SÃO JOÃO MAURO GOMES DE AZEVEDO MG PATROCÍNIO Café

SANTA RITA VERA DE OLIVEIRA NUNES FIGUEIREDO E OUTRA MG PATROCÍNIO Café

BARRA DO COQUEIRO IEDA DE OLIVEIRA NUNES E OUTRA MG PATROCÍNIO Café

GARIMPEIRO EDUARDO DE CARVALHO CARNEIRO MG PATROCÍNIO Café

GARIMPEIRO SARAH CUNHA CARNEIRO MG PATROCÍNIO Café

LAVRINHA BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA GUIMARAES E OUTROS MG SERRA DO SALITRE

Café, Algodão/ 

Feijão/ Milho/ 

Soja/ Sorgo/ 

Trigo

LAVRINHA GUIMARÃES AGROPECUARIA LTDA MG SERRA DO SALITRE Café

SÃO BERNARDO / CORREDORES ROBERTO QUEIROZ DO NASCIMENTO MG PATROCÍNIO Café

SERRINHA LUCAS VELLOSO DO NASCIMENTO MG PATROCÍNIO Café, Lichia

BOM JARDIM RAPHAEL VELLOSO NASCIMENTO MG PATROCÍNIO Café

SÃO BERNARDO ELIZABETE ALVES DE MELLO E ELIZETA QUEIROZ ALVES MG PATROCÍNIO Café

SANTÍSSIMO M3 PARTICIPAÇÕES MG PATROCÍNIO Café

DOS PATOS DURLENO BARBOSA DE REZENDE MG SERRA DO SALITRE Café

BOM JARDIM ALESSANDRO CALIXTO TEIXEIRA MG PATROCÍNIO Café

NSA. SRA. DA ABADIA Jair josé de Araújo

Minas 

Gerais Patrocínio Café

FAZ ESPIGÃO DO PALMITAL, ESPERANÇA E SANTA 

LUZIA Gil Cesar Melo MG Campos Altos Café

FAZENDA KAIZEN MARCELO PEREIRA LIMA VERDE

MINAS 

GERAI

S PATOS DE MINAS Café


