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1. Resumo de auditoria
1.1. Resumo de resultados (público)
Administrador do Grupo

Resultados
Resultado da Auditoria

Pontuação

Not Applicable

Certification

Critérios Críticos

100,00%

100,00%

Nivel C

84,44%

100,00%

Nivel B

-

-

Nivel A

-

-

Propriedades da amostra (público)
Nome da Propriedade

Critérios
Críticos

Nivel C

Nivel B

Nivel A

Fazenda Anabelle

100,00%

97,44%

-

-

Fazenda Catanduva

100,00%

100,00%

-

-

Fazenda Semente

100,00%

100,00%

-

-

Auma Negócio

100,00%

100,00%

-

-

Fazenda São Pedro

100,00%

97,44%

-

-

Fazenda Bom Jardim

100,00%

97,44%

-

-

Fazenda Bragas

100,00%

100,00%

-

-

(*) Pequeño productor

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 2 - Nivel C com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. A
decisão é de responsabilidade do Organismo de Certificação

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)
X
Norma RAS para Agricultura Sustentável, Julho 2017 (Versão 1.2)
X
Lista para Gestão de Agroquímicos, Julho 2017 (Versão 1.2)
X
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2.2. Escopo (público)
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)

3.250,99

Outras áreas de conservação

1.511,58

sub total

4.762,57
Cultivos Certificados

Café

7468,02
7.468,02

sub total

Outras Áreas
Eucalipto

46,57

Soja

1.008,00

Pastagem

133,28

Lichia

4,00

Algodão

430,00

Milho

184,00
1.805,85

sub total

Total do Escopo

14.036,44

(*) altere o tipo de uso se necessário
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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.

2.4. 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.

2.5. Amostragem (público)
2.5.1. Critérios para seleção da Amostra
A amostra 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.

2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)
#

Nome da Propriedade

Área da fazenda

Área de produção

1

Fazenda Anabelle

688,52

280,00

2

Fazenda Catanduva

248,93

148,70

3

Fazenda Semente

798,84

300,00

4

Auma Negócio

421,30

234,00

5

Fazenda São Pedro

319,85

216,00

6

Fazenda Bom Jardim

436,05

347,88

7

Fazenda Bragas

65,45

44,07
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3. Descrição de não conformidades
3.1. Administrador de Grupo
Critério

Auditoria
Anterior

Auditoria
Atual

1.1

CUMPRE

CUMPRE

1.2

CUMPRE

CUMPRE

1.3

CUMPRE

CUMPRE

1.5

CUMPRE

CUMPRE

1.6

CUMPRE

CUMPRE

1.13

CUMPRE

CUMPRE

1.14

CUMPRE

CUMPRE

3.2

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

4.6

CUMPRE

CUMPRE

4.8

CUMPRE

CUMPRE

Não Conformidade (público)
Através de análise documental foi possível verificar que o administrador tem acesso aos
documentos das fazendas. Mapas atualizados de uso do solo com a localização das
estruturas, dos pontos de captação de água, dos cultivos e das áreas de preservação; e
registro de informações dos cultivos (data de plantio, variedade, espaçamento, área
ocupada).
Existem registros de produção, colheita, controles de beneficiamento e estoques. O
administrador do grupo registra todas as transações dos membros em planilha. Verificouse a rastreabiliade de alguns lotes das fazendas visitadas.
As fazendas apresentam controle de rastreabilidade, com planilhas, relatórios de
colheita, controles diários, controles de beneficiamento e notas fiscais. O administrador
do grupo registra todas as transações dos membros em planilha.
O Administrador do Grupo possui procedimento para identificação e mapeamento dos
principais fornecedores das fazendas. Elaborou contrato de prestação de serviço com
cláusula que trata das obrigações com a certificação especificamente sobre critério
críticos, do que é proibido e dos deveres do prestador de serviço.
Existe recurso disponível para realização das atividades referentes a certificação para o
administrador do grupo com sua equipe e nas fazendas, com equipes próprias. As
fazendas possuem Código de Conduta, Politica ambiental, Plano Agronomico e Sistema
de Gestão com processos e procedimentos para garantir o cumprimento dos
requerimentos da certificação. Avaliações regulares como auditorias internas são
realizadas pelo menos uma vez ao ano e os resultados servem para ajustar os planos
do sistema de gestão social e ambiental.
A listra de membro do grupo foi apresentada em planilha de excel e contem todas as
informações necessárias.
A conformidade de cada membro com a Norma RA é avaliada adequadamente através
de auditorias internas. Essas auditorias acontecem pelo menos uma vez ao ano. Alem
das auditorias internas os membro são visitados periodicamente pela equipe de gestão
do adinistrador do grupo.
Os esgotos possuem sistema de tratamento através de fossas sépticas e biodigestores
seguidos de filtro anaeróbico e disposição final em sumidouro, portanto não são
decarregados em ecossistemas aquáticos.
Os empreendimentos possuem sistema de tratamento para os esgotos humanos
gerados nas propriedades através de fossas sépticas e biodigestores e não utilizam tal
resíduo para aplicação nos cultivos e/ou qualquer outra aplicação.
Evidenciado que o administrador do grupo não faz uso de práticas de trabalho forçado,
obrigatório ou escravo, e seus proprietários não estão implicados em tráfico de pessoas
e nem promovem formas de servidão, apriosionamento de trabalhadores, uso de
extorsão, dívida, ameaças, multas ou sanções monetárias (escravidão por dívidas).
Evidenciado que o administrador do grupo não faz uso de práticas de assédio ou abuso
sexual, ofensas ou coerções contra seus empregados.
Evidenciado que o administrador do grupo não apresenta práticas discriminatórias na
contratação, na capacitação, atribuição de tarefas, benefícios trabalhistas, políticas e
procedimentos de promoção e outras formas de distinção.
Evidenciado que os trabalhadores têm o direito de estabelecer e participar de uma
organização de trabalhadores de sua livre escolha, sem influência ou interferência da
administração da fazenda, seus donos. Os trabalhadores têm o direito de negociar
coletivamente suas condições de trabalho em um acordo de negociação coletiva e estão
protegidos contra todo ato de discriminação ou represálias por motivos de afiliação
sindical. Este critério será finalizado na auditoria de campo.
Na etapa 2 não foram encontrados desvios para esse critério.
Evidenciado que todos os trabalhadores recebem pelo menos um salário mínimo legal
ou um salário negociado coletivamente, aquele que for maior; que as capacitações
requeridas pela administração são desenvolvidas durante o horário normal de trabalho e
são compensadas totalmente, e que os trabalhadores não são cobrados, nem são
deduzidos de seus salários o custo dos equipamentos de proteção, ferramentas ou
aparelhos de trabalho requeridos para o desempenho das tarefas de suas tarefas.
Durante a auditoria foi observada ausência de trabalho infantil nas fazendas
A administração da fazenda e o administrador do grupo não se envolvem em acordos ou
práticas destinadas para eliminar ou reduzir a remuneração e os benefícios aos
trabalhadores.
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4.9

CUMPRE

CUMPRE

4.10

CUMPRE

CUMPRE

4.11

CUMPRE

CUMPRE

4.12

CUMPRE

CUMPRE

4.13

CUMPRE

CUMPRE

4.14

CUMPRE

CUMPRE

4.15

CUMPRE

CUMPRE

4.16

CUMPRE

CUMPRE

4.19

CUMPRE

CUMPRE

Foi evidenciado que a administração da fazenda e o administrador do grupo
implementam mecanismos de queixas ou reclamações para a proteção dos direitos dos
trabalhadores, e que não há retaliações para os mesmos, quando fazem uso deste
mecanismo.
Evidenciado que o número de horas da jornada regular para todos os trabalhadores não
excede 44 horas por semana, com pelo menos um dia completo de descanso para cada
seis dias consecutivos de trabalho. Os trabalhadores têm pelo menos uma pausa para
refeição para cada seis horas trabalhadas.
Evidenciado que todas as horas extras são voluntárias e são pagas à taxa exigida pela
legislação aplicável e negociada coletivamente.
Evidenciado que os produtores, trabalhadores e suas famílias têm acesso à água
potável.
Evidenciado que os alojamentos dos trabalhadores, de acordo com as fotos
apresentadas, estão organizados e adequados para a habitação e oferecem bem-estar
aos trabalhadores das fazendas.
Evidenciado que a administração das fazendas desenvolveu e implementou um plano
de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) baseado em uma análise de risco
desenvolvido por um profissional competente.
Evidenciado que os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) estão de acordo com as
recomendações do PGSSMATR das fazendas amostradas, e os mesmos são fornecidos
gratuitamente aos trabalhadores. Evidenciado também que os trabalhadores envolvidos
no preparo e manuseio dos agroquímicos utilizam os EPIs adequados para a atividade.
Foi evidenciado que administração da fazenda e o administrador do grupo capacitam
todos os trabalhadores e membros do grupo que manipulam ou entram em contato com
agroquímicos. Esta capacitação é realizada por um profissional competente no manejo
seguro destas substâncias.
O Administrador do grupo demonstrou legitimidade no uso da terra pelos membros do
grupo mediante apresentação de documentos oficiais.

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.

Critério

Número da fazendas
Auditoria
Auditoria
Anterior
Atual

Através de análise documental foi possível verificar que as fazendas do grupo possuem
mapas atualizados de uso do solo com a localização das estruturas, dos pontos de
captação de água, dos cultivos e das áreas de preservação; e registro de informações
dos cultivos (data de plantio, variedade, espaçamento, área ocupada).

1.1

1.2
1.3
1.4

NA

1.5

NA

2.2
2.3

Existem registros de produção, colheita, controles de beneficiamento e estoques.
Verificou-se a rastreabiliade de alguns lotes das fazendas visitadas.
As fazendas apresentam controle de rastreabilidade, com planilhas, relatórios de
colheita, controles diários, controles de beneficiamento e notas fiscais.
Critério Não aplicável pois não ocorreram conversões de terra ou expansão de
infraestruturas.
Mecanismos foram documentados e implementados para a seleção, supervisão e
gestão de prestadores de serviços, para assegurar que estes cumprem com os critérios
críticos aplicáveis desta norma, para aqueles trabalhos realizados dentro do alcance da
certificação.
Existe recurso disponível para realização das atividades referentes a certificação para o
administrador do grupo com sua equipe e nas fazendas, com equipes próprias. As
fazendas possuem Código de Conduta, Politica ambiental, Plano Agronomico e Sistema
de Gestão com processos e procedimentos para garantir o cumprimento dos
requerimentos da certificação. Avaliações regulares como auditorias internas são
realizadas pelo menos uma vez ao ano e os resultados servem para ajustar os planos
do sistema de gestão social e ambiental.

1.6

2.1

Descrição

NA

Nenhuma AVC foi destruída desde a data limite estipulada pela nova versão da norma
RA 2017.
Todos os ecosistemas naturais e florestas são conservados pelos empreendimentos e
não foram destruídos no período estipulado pela norma RA 2017.
Todas as atividades de produção não ocasionam nenhuma degradação as áreas
protegidas (APP e RL).
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NA

É proibido caça e pesca dentro das propriedades do grupo, não sendo autorizado nem
mesmo para o consumo humano.
As fazendas amostradas que possuem processo de via úmida, possuem sistema de
caixa decantação. As fazendas reutilizam a água no próprio processo. O descarte é feito
em lagoas para infiltração. As fazendas possuem análise de água para o descarte no
ambiente quando aplicável.
Os esgotos possuem sistema de tratamento através de fossas sépticas e biodigestores
seguidos de filtro anaeróbico e disposição final em sumidouro, portanto não são
decarregados em ecossistemas aquáticos.
criterio não aplicavel para grupo, aplica-se 2.23

3.5

NA

Todas as fazendas amostradas registram em planilhas de controle os agroquimicos
usados na propriedade. As fazendas verificadas apenas utilizam produtos registrados
pelo MAPA para a cultura do café e não utilizam substâncias proibidas da Lista RA de
pesticidas.
As fazendas amostradas não realizam alicação de pesticidas por meio de aeronaves.

3.6

NA

2.4

3.1

3.2
3.3
3.4

3.7

3.28

4.1

4.2

(2)

2

Em nenhuma fazenda foi verificado cultivos de organismos geneticamente modificados
que são declarados como cultivo certificado.
Os empreendimentos possuem sistema de tratamento para os esgotos humanos
gerados nas propriedades através de fossas sépticas e biodigestores e não utilizam tal
resíduo para aplicação nos cultivos e/ou qualquer outra aplicação.
Em duas das fazendas amostradas as barreiras vegetais não cumpre com a função pois
foi plantada recentemente. De maneira geral o grupo respeita este critério da norma.
Evidenciado que as fazendas amostradas não fazem uso de práticas de trabalho
forçado, obrigatório ou escravo, e seus proprietários não estão implicados em tráfico de
pessoas e nem promovem formas de servidão, apriosionamento de trabalhadores, uso
de extorsão, dívida, ameaças, multas ou sanções monetárias (escravidão por dívidas).
Este critério será finalizado na auditoria de campo.
Evidenciado que as fazendas amostradas não fazem uso de práticas de assédio ou
abuso sexual, ofensas ou coerções contra seus empregados. Este critério será
finalizado na auditoria de campo.

A etapa 2 atestou a conformidade evidenciada na etapa 1.

4.3

4.4

4.5

Evidenciado que as fazendas amostradas não apresentam práticas discriminatórias na
contratação, na capacitação, atribuição de tarefas, benefícios trabalhistas, políticas e
procedimentos de promoção e outras formas de distinção. Este critério será finalizado
na auditoria de campo.

A etapa 2 atestou a conformidade evidenciada na etapa 1.
Evidenciado que os trabalhadores têm o direito de estabelecer e participar de uma
organização de trabalhadores de sua livre escolha, sem influência ou interferência da
administração da fazenda, seus donos. Os trabalhadores têm o direito de negociar
coletivamente suas condições de trabalho em um acordo de negociação coletiva e estão
protegidos contra todo ato de discriminação ou represálias por motivos de afiliação
sindical. Este critério será finalizado na auditoria de campo.

A etapa 2 atestou a conformidade evidenciada na etapa 1.
Evidenciado que todos os trabalhadores recebem pelo menos um salário mínimo legal
ou um salário negociado coletivamente, aquele que for maior; que as capacitações
requeridas pela administração são desenvolvidas durante o horário normal de trabalho e
são compensadas totalmente, e que os trabalhadores não são cobrados, nem são
deduzidos de seus salários o custo dos equipamentos de proteção, ferramentas ou
aparelhos de trabalho requeridos para o desempenho das tarefas de suas tarefas.

A etapa 2 atestou a conformidade evidenciada na etapa 1.
Durante a auditoria foi observada ausência de trabalho infantil nas fazendas
amostradas.
4.6
A etapa 2 atestou a conformidade evidenciada na etapa 1.

Page 7 of 9

PublicSummary
Evidenciada ausência de contratação de jovens trabalhadores nas fazendas
amostradas.
4.7

NA
A etapa 2 atestou a conformidade evidenciada na etapa 1.

4.8

A administração da fazenda e o administrador do grupo não se envolvem em acordos ou
práticas destinadas para eliminar ou reduzir a remuneração e os benefícios aos
trabalhadores.

A etapa 2 atestou a conformidade evidenciada na etapa 1.

4.9

Foi evidenciado que a administração da fazenda e o administrador do grupo
implementam mecanismos de queixas ou reclamações para a proteção dos direitos dos
trabalhadores, e que não há retaliações para os mesmos, quando fazem uso deste
mecanismo.

A etapa 2 atestou a conformidade evidenciada na etapa 1.
Evidenciado que o número de horas da jornada regular para todos os trabalhadores não
excede 44 horas por semana, com pelo menos um dia completo de descanso para cada
seis dias consecutivos de trabalho. Os trabalhadores têm pelo menos uma pausa para
refeição para cada seis horas trabalhadas.

4.10

ETAPA 2
Uma fazenda, de 7 amostradas, apresentou ausência de descanso semanal durante a
safra.
Descrição da não conformidade: Durante a etapa 2 da auditoria, através de entrevistas
com trabalhadores, foi evidenciada ausência de descanso semanal durante a safra na
fazenda Bom Jardim. Status - esta não conformidade foi encerrada antes do término da
auditoria.
Evidenciado que todas as horas extras são voluntárias e são pagas à taxa exigida pela
legislação aplicável e negociada coletivamente.

4.11

ETAPA 2
Uma fazenda, de 7 amostradas, apresentou jornada de trabalho superior a 60 horas
semanais de trabalho, de maneira contínua, durante a safra.
Descrição da não conformidade: Durante a etapa 2 da auditoria, através de entrevistas
com trabalhadores, foi evidenciada jornada de trabalho superior a 60 horas semanais
em 1 de sete fazendas amostradas. As evidências fora coletadas de entrevistas com os
trabalhadores, e trianguladas com os registros de jornada de trabalho. Status - esta não
conformidade foi encerrada antes do término da auditoria.
Evidenciado que os produtores, trabalhadores e suas famílias têm acesso à água
potável.

4.12
A etapa 2 atestou a conformidade evidenciada na etapa 1.

4.13

Evidenciado que os alojamentos dos trabalhadores, de acordo com as fotos
apresentadas, estão organizados e adequados para a habitação e oferecem bem-estar
aos trabalhadores das fazendas.

A etapa 2 atestou a conformidade evidenciada na etapa 1.

4.14

Evidenciado que a administração das fazendas desenvolveu e implementou um plano
de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) baseado em uma análise de risco
desenvolvido por um profissional competente.

A etapa 2 atestou a conformidade evidenciada na etapa 1.
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Evidenciado que os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) estão de acordo com as
recomendações do PGSSMATR das fazendas amostradas, e os mesmos são fornecidos
gratuitamente aos trabalhadores. Evidenciado também que os trabalhadores envolvidos
no preparo e manuseio dos agroquímicos utilizam os EPIs adequados para a atividade.

4.15

A etapa 2 atestou a conformidade evidenciada na etapa 1.
Foi evidenciado que administração da fazenda e o administrador do grupo capacitam
todos os trabalhadores e membros do grupo que manipulam ou entram em contato com
agroquímicos. Esta capacitação é realizada por um profissional competente no manejo
seguro destas substâncias.

4.16

A etapa 2 atestou a conformidade evidenciada na etapa 1.
Foram verificadas, através de imagens, estruturas para tomar banho para todos os que
manipulam de pesticidas ou outras substâncias que representem riscos potenciais à
saúde.

4.17

4.18

A etapa 2 atestou a conformidade evidenciada na etapa 1.
Durante auditoria foi evidenciado que as fazendas possuem regras para que as
mulheres grávidas ou em período de amamentação, ou que deram a luz recentemente,
não desempenham atividades que representem um risco a sua saúde, bem como do
feto ou do bebê.

4.19

A etapa 2 atestou a conformidade evidenciada na etapa 1.
O Administrador do grupo demonstrou legitimidade no uso da terra pelos membros do
grupo mediante apresentação de documentos oficiais.
O grupo GRAE não está envolvido em atividades que diminuem os direitos ao uso da
terra ou dos recursos, ou os interesses coletivos das comunidades.

4.20

NA
A etapa 2 atestou a conformidade evidenciada na etapa 1.

Detalhes do empreendimento
Nome Legal
Nome do grupo
Cidade
País
Endereço da auditoria

Expocaccer - Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado Ltda
GRAE - Grupo Rainforest Alliance Expocaccer
Patrocinio
Estado
Minas Gerais
Brasil
Avenida Faria Pereira, numero 3945, Bairro Industrial

Pessoa de contato
Nome do representante legal
Cargo

Jéssica Côrtes de Oliveira
João Ferreira Junior
Diretor Comercial
Telefone
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34 3839-9300 / 34 9.9984-4343

Farm Name *

Member
Name * Member Surname *

Sta
te* City *

Crop(s) *

RECANTO E ESTRELA

AFONSO

MARIA VINHAL

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

AUMA AGRONEGÓCIOS

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

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

SÃO PAULO

JOÃO

BATISTA MONTANARI E OUTROS

MG

PATROCÍNIO

Café

MONTANARI III E IV

SERGIO

GERVÁSIO

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

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

ANABELLE

SANTO

ALEIXO EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

MG

PERDIZES

Café

SANTA FÉ

SANTO

ALEIXO EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

MG

PERDIZES

Café

SANTO ALEIXO

SANTO

ALEIXO EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

MG

PERDIZES

Café/ Soja

SÃO PEDRO

TULIO

TAFT BOVARETTO

MG

IBIÁ

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

SÃO BERNARDO LUGAR MAKENA (ESPERANÇA)

Mauro

Gomes de Azevedo

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

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

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 BENTO

LUCAS

VELLOSO DO NASCIMENTO

MG

IBIAÍ

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

SÃO JOÃO

MAURO

GOMES DE AZEVEDO

MG

PATROCÍNIO

Café

LAGOINHA 4

JOSÉ

PAULO CARVALHO ABREU

MG

PEDRINÓPOLIS

Café

