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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% - -

X

X

X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certificação

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 Grupo RA – Stockler CERRADO Complies with Year 3 requirements 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

Fazenda Paraíso

Núcleo Abadia

Fazenda Serra Negra

Macaubas, Segredo

Serra Negra, Pasto da Larga, Serra Negra Dourados, Nossa 

Senhora dos Remedios, Porteira da Onça
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2.2. Escopo (público)

                                                                  3.022,93 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      721,11 

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)                                                                   2.301,82 

Outro uso*                                                                             -   

Outro uso*                                                                             -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                             -   

sub total                                                                   3.269,52 

Total do Escopo                                                                 13.353,45 

sub total                                                                   7.061,00 

Outras Áreas

Ouros Cultivos (cereais, Hortifruti, Pastagem)                                                                      680,00 

Outro uso*                                                                             -   

sub total

Café 7061,00

Infra estruturas                                                                   2.589,52 
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#

1

2

3

4

5

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 escolhidas duas fazendas referentes a 30% da amostra do ano anterior,  uma amostra que nunca havia sido auditada e 

uma amostra de um membro ingressante. Algumas fazendas estavam com restrições para recebimento de visitantes em função 

da covid -19 uma vez que os proprietários são idosos e também funcionários em grupo de risco

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

Macaubas, Segredo 185,00 145,00

Serra Negra, Pasto da Larga, Serra Negra Dourados, Nossa 

Senhora dos Remedios, Porteira da Onça
1301,00 845,00

Fazenda Paraíso 750,00 646,00

Núcleo Abadia 235,00 196,00

Fazenda Serra Negra 602,00 144,00
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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

4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 

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.

As fazendas da amostra declaram no código de conduta social e no procedimento de 

contratação de mão de obra que todas as contratações obedecerão às normas 

trabalhistas vigentes na legislação e na norma RA. Contudo, foi evidenciado durante a 

auditoria na FM 1 a ocorrência de contratação de três trabalhadores migrantes, vindos 

do estado da Bahia, sem cumprimento integral com os requisitos estabelecidos na IN76 

da Secretária de Inspeção do Trabalho. Além da amostra entrevistada, foi relatado que 

havia na fazenda uma equipe de mais 12 trabalhadores contratados para trabalhar na 

colheita, que haviam iniciado a atividade no dia 17/maio/2021. Foi verificado que os 

nomes dos trabalhadores citados não constavam na relação de trabalhadores 

apresentada pela Fazenda a equipe de auditores na semana que antecedeu ao inicio da 

auditoria. Como medida de remediação imediata, em 25 de maio o administrador do 

grupo apresentou uma análise de causa raiz da não conformidade, com indicação de 

falhas operacionais no procedimento de seleção e contratação dos trabalhadores 

migrantes. Como ação de correção foi realizado o ressarcimento das despesas com 

passagens para os trabalhadores, com apresentação dos recibos de pagamentos, e 

aplicado um questionário para avaliar as condições dos trabalhadores migrante em 

atividade na fazenda. Também foi realizada uma atualização no procedimento 

operacional de contratação da mão de obra temporária com definição de responsáveis 

pelo monitoramento das condições de mão de obra migrantes.

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

Foram apresentadas as avaliações realizadas das conformidades de cada membro com 

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. 

As fazendas cumprem com os acordos descritos nas convenções coletivos de trabalho 

(CCT), estabelecidos pelos sindicatos rurais das regiões onde estão inseridas. 

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.

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.

Todas as fazendas declaram em seu código de conduta a disponibilidade de mecanismo 

para registro de denúncias, queixas e reclamações para os trabalhadores e prestadores 

de serviço dentro das fazendas. Verificado procedimento operacional com descrição dos 

mecanismos, frequência de monitoramento, métodos de tratativa e meios de 

apresentação da devolutivas aos trabalhadores e informe dos contatos telefônicos do 

sindicato dos trabalhadores rurais. Há nas fazendas caixas de sugestões que ficam 

disponíveis nos escritórios central e/ou refeitórios. Entrevistas realizadas com 

trabalhadores confirmam a disponibilidade do mecanismo.

Verificado que as fazendas fornecem água potável para todos os seus funcionários e 

suas famílias. Os resultados das analises de potabilidade demonstram que a água 

fornecida aos trabalhadores e suas famílias estão dentro dos padrões 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.

As fazendas da amostra fornecem 22 moradias e 7 alojamentos para os trabalhadores e 

suas famílias. Os trabalhadores residentes e alojados entrevistados relataram que as 

moradias garantem condições ambientais e de higiene seguras para eles e as famílias. 

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

sistema de tratamento de esgoto adequado e condições estruturais seguras.

Page 5 of 9



PublicSummary

4.14 CUMPRE

4.16 CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

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 5 fazendas da amostra realizam avaliação da fazenda e atualizam anualmente. 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 rastreabilidade.

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.

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.
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1.6 

2.1 

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 

As fazendas amostras declaram no código de conduta social e no procedimento de 

contratação de mão de obra que todas as contratações obedecerão às normas 

trabalhistas vigentes na legislação e na norma RA. Contudo, foi evidenciado durante a 

auditoria na FM 1 a ocorrência decontratação de três trabalhadores migrantes, vindos 

do estado da Bahia, sem cumprimento integral com os requisitos estabelecidos na IN76 

da Secretária deInspeção do Trabalho. Além da amostra entrevistada, foi relatado que 

havia na fazenda uma equipe de mais 12 trabalhadores contratados para trabalhar na 

colheita, que haviam iniciado a atividade no dia 17/maio/2021. Foi verificado que os 

nomes dos trabalhadores citados não constavam na relação detrabalhadores 

apresentada pela Fazenda a equipe de auditores na semana que antecedeu ao inicio da 

auditoria. Como medida de remediação imediata, em 25 de maio o administrador do 

grupo apresentou uma análise de causa raiz da não conformidade, com indicação de 

falhas operacionais no procedimento de seleção e contratação dos trabalhadores 

migrantes. Como ação de correção foi realizado o ressarcimento das despesas com 

passagens para os trabalhadores, com apresentação dos recibos de pagamentos, e 

aplicado um questionário para avaliar as condições dos trabalhadores migrante em 

atividade na fazenda. Também foi realizada uma atualização no procedimento 

operacional de contratação da mão de obra temporária com definição de responsáveis 

pelo monitoramento das condições de mão de obra migrantes.

Este critério não se aplica, pois 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. 
Este critério não se aplica, pois não há áreas protegidas próximas às fazendas da 

amostra.

Através de enrevistas e documentações, verificou-se que as 5 fazendas da amostra 

auditas proibem a caça e a pesca, protegem animais silvestres, realizaram levantamento 

de espécies em extinção. 

Através de enrevistas com técnicos e documentações, verificou-se que as fazendas 

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

depois é lançada em carreadores, estradas. 

Através de enrevistas com técnicos e documentações, verificou-se que 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. 

Através de enrevistas com técnicos e documentações, verificou-se que não são 

realizadas pulverizações aéreas nas fazendas amostradas nesta auditoria. 

Através de enrevistas com técnicos e documentações, verificou-se que as fazendas não 

utilizam organismos geneticamente modificados no escopo desta norma. 

Através de enrevistas com técnicos, responáveis de setor e documentações, verificou-se 

que 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.

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. 

As fazendas cumprem com os acordos descritos nas convenções coletivos de trabalho 

(CCT), estabelecidos pelos sindicatos rurais das regiões onde estão inseridas. 

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.
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4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

Verificados os os códigos de conduta das fazendas, que declaram que o pagamento do 

menor salário cumpre com o piso 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 CCT 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.

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.

Todas as fazendas declaram em seu código de conduta a disponibilidade de mecanismo 

para registro de denúncias, queixas e reclamações para os trabalhadores e prestadores 

de serviço dentro das fazendas. Verificado procedimento operacional com descrição dos 

mecanismos, frequência de monitoramento, métodos de tratativa e meios de 

apresentação da devolutivas aos trabalhadores e informe dos contatos telefônicos do 

sindicato dos trabalhadores rurais. Há nas fazendas caixas de sugestões que ficam 

disponíveis nos escritórios central e/ou refeitórios. Entrevistas realizadas com 

trabalhadores confirmam a disponibilidade do mecanismo.

Verificado folhas de ponto e registros de jornada que apontam 44 horas semanais de 

jornada regular. Todos os trabalhadores amostrados tem ao menos um dia de descanso 

semanal.

Verificado 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 

cumprem com os requisitos da norma RA. Verificado que administração das fazendas 

realiza uma avaliação previa para planejamento e programação da execução de horas 

extras. Quando avaliado a necessidade de realização de horas extra os trabalhadores 

são consultados sobre a disponibilidade para realização da mesma. 

Verificado que as fazendas fornecem água potável para todos os seus funcionários e 

suas famílias. Os resultados das analises de potabilidade demonstram que a água 

fornecida aos trabalhadores e suas famílias estão dentro dos padrões 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.

As fazendas da amostra fornecem 22 moradias e 7 alojamentos para os trabalhadores e 

suas famílias. Os trabalhadores residentes e alojados entrevistados relataram que as 

moradias garantem condições ambientais e de higiene seguras para eles e as 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.
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4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

País Brasil

Endereço da auditoria Rua XV de Novembro, 75 Centro

Pessoa de contato Adriano Ribeiro

Nome do representante legal Adriano Ribeiro

Cargo Administrador do Grupo Telefone (34) 98899-1863

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Stockler Comercial e Exportadora Ltda

Nome do grupo Grupo RA – Stockler CERRADO

Cidade Santos Estado SP

Não aplicável

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. 
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Farm Name * Member Name * Member Surname * State* City *
Crop(s) 

*

Fazenda Paraíso
Jorge, Márcia, Roger, Renato, Paraíso Agropecuária, 

RB Agro Ltda

Barakat - Barakat - Barakat - 

Barakat
MG João Pinheiro café

Fazenda Serra Negra Diogo Myaki MG Patrocinio café

Fazenda 2 L's, Canoa Quebrada, Olhos D'água Ademir Myaki MG Patrocinio café

Santa Helena Jaime Miranda e Outro MG Serra do Salitre café

Macaubas, Segredo J Mam - Renato Alves MG Patrocinio café

Nossa Senhora da Aparecida; São Judas; Vitória; 

Paiolinho; Santa Bárbara
Zelinda Lázar  e Leandro Cesar Zanetoni Piovezan e Natal MG Patrocínio café

Serra Negra, Pasto da Larga, Serra Negra 

Dourados, Nossa Senhora dos Remedios, Porteira 

da Onça

Luiz  - Maria - Luiz - Carlos
Braz - Aparecida Couve Braz - 

Rodrigo Braz - Henrique Braz
MG Patrocinio café

Lagoa Formosa Tanea Teresa Tonin e Outro MG Patos de Minas café

FAZENDA TRIANGULO, FAZENDA BOM RETIRO MARCIO, CONSTANTINO MONTANARI MG PATROCÍNIO café

SERRA NEGRA, PASTO DO CRUZEIRO PEDRO - WENEFRIDA
LUIS ROSSI - CRISTINA DE 

CARVALHO ROSSI
MG PATROCÍNIO café

Fazenda Quilombo Fussae Hidai Shimada MG Ibiá-MG café

Serra Negra Wagner Fernandes MG Patrocinio café

Fazenda Boa Vista, Olho de Águia Hélio Zancaner  Sanches MG Patos de Minas café

Estrela Carvalho José Ricardo de Carvalho Carvalho MG Coromandel café

MIRANTE DA BOA VISTA J.MARINO INDUSTRIAS E COMÉRCIO S/A MG PATROCÍNIO café

Núcleo Abadia Marcos Cezar Miaki MG Patrocínio café

Núcleo Bom Jardim Marcos Cezar Miaki MG Patrocínio café

Núcleo Shalom, São Matheus, Centenário Marcos  - Katrina Cezar Miaki - Mie Takahashi  Myaki MG Patrocínio café

Núcleo Recanto, Senhora Aparecida, Senhora de 

Fátima
Marcos  - Matheus - Amanda

Cezar Miaki  - Ribeiro Miaki - 

Ribeiro Miaki
MG Patrocínio café

Núcleo Porta do Céu, Chapadão de Ferro Marcos Cezar Miaki MG Patrocínio café

Núcleo Santos Reis 1, Santos Reis 2,Santos Reis 3, 

São José, Nossa Senhora da Guia, Lajinha
Marcos Cezar Miaki MG Patrocínio café

COLORADO I CENTRAL MATTOS - SANTA RITAI 

NOVO RIACHO
FILOMENA ESTEFANIA DE MATTOS COUTO MG PATROCINIO café

MARCELIA,  ESCALADA VICENTE FERREIRA  - PAULO
GONÇALVES - FERREIRA 

GONÇALVES
MG PATROCINIO café


