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Critérios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 89,74% - -

100,00% 92,31% - -

X

X

X

São Carlos

Alvorada

(*) Pequeño productor

Nome da Propriedade

Lista para Gestão de Agroquímicos, Julho 2017 (Versão 1.2)

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 Sucorrico Citrus Industrial e Agrícola Ltda. - Sucorrico Citrus 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

Propriedades da amostra (público)

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Administrador do Grupo

Nivel C

Nivel B -

2. Auditoria (público)

-

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Control Control

Resultados

97,78% 95,56%
Pontuação

Critérios Críticos 100,00% 100,00%
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Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      326,53 

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:

Infra estruturas                                                                              -   

Outro uso*                                                                      150,30 

Outro uso*                                                                              -   

sub total                                                                   2.832,55 

Outras Áreas

Outro uso*                                                                        43,00 

Outro uso*                                                                        11,33 

sub total                                                                   1.296,02 

Escopo da propriedade e uso da terra (ha)

Ambiental

Áreas de Conservação (Reserval Legal)                                                                      969,49 

Laranja 2832,55

2.2. Escopo (público)

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                      204,63 

Total do Escopo                                                                   4.333,20 
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#

1

2

São Carlos 877,77 305,33

Alvorada 60,26 40,19

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.

O grupo possui 3 fazendas. Para a composição da amostra deste ano, foi eliminada uma das fazendas auditadas no ano 

passado, pois ela já passou por auditorias anteriores.

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
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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

2.1 CUMPRE CUMPRE

2.2 CUMPRE CUMPRE

2.3 CUMPRE CUMPRE

2.4 CUMPRE CUMPRE

3.1 CUMPRE CUMPRE

3.2 CUMPRE CUMPRE

As fazendas possuem documentos para uma avaliação inicial com informações 

detalhadas sobre os cultivos, tipos de usos do solo e áreas ocupadas. As informações 

estão documentadas, organizadas e atualizadas.

Estimativas de produção por talhão são realizadas e registradas pelo engenheiro 

agrônomo em planilha. A produção é colhida e enviada para indústria. São registradas 

informações de data, talhão, quantidade, variedade e número de entrada na fábrica. Os 

certificados de transação são emitidos mensalmente.

A administradora do grupo possui mecanismo para controle da produção recebida e 

processada. O documento utilizado é uma planilha com  informações sobre o mês de 

referencia, variedade, fazenda, quantidade (cx 40,8 kg) e número do certificado de 

transação. A produção certificada não é misturada com outros produtos.

Na Instrução de Trabalho IT-13, revisão 02 - Seleção, supervisão e gestão de 

contratação de prestadores de serviços, não contempla os prestadores de serviços no 

transporte da laranja, da fazenda à fábrica. São 7 caminhões e 2 carretas contratadas 

de motoristas autônomos. Não há formalização da prestação de serviços (contratos) e 

os pagamentos são realizados diretamente na conta dos motoristas, sem o recolhimento 

dos tributos devidos por lei. A prestação de serviços destes 9 motoristas ocorrem 

durante todo o período da colheita.

No dia 01/12/2020, após a data da realização da auditoria, porém, dentro do prazo para 

o envio das evidências, foi enviado pelo administrador do grupo, o relatório de  não 

conformidade (RNC 20.067)  e o tratamento dado. Foi revisada a Instrução de Trabalho 

IT-13 Seleção, supervisão e gestão de contratação de prestadores de serviços (Revisão 

05) das Fazendas FM1 e FM2, incluindo que para Prestadores de Serviço Autônomos 

(Serviço de transporte de produtos por autônomos – laranjas/fruta) o Recolhimento 

Previdenciário é realizado por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), conforme já é 

realizado em outra fazenda do grupo, Fazenda Colorado. 

No dia 07/12/2020, foi realizado o Recolhimento Previdenciário a partir da primeira 

quinzena de novembro/20, para todos os motoristas de transporte de frutas nas 

Fazendas Alvorada e São Carlos. Foram enviados em 07/12/2020 os Recibos de 

Pagamento Autônomo (RPA) dos motoristas de transporte de frutas, bem como a 

Relação dos Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP, que contempla tais 

autônomos.

A administração da fazenda demonstra compromisso com a certificação e com o 

cumprimento desta norma através das evidências apresentadas.

Registros são mantidos, de inscrição de todos seus membros, que incluem nome, 

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

Avaliações são realizadas, da conformidade de cada membro com a Norma RA, através 

de inspecções internas. As visitas às fazendas membros são programadas em 

diferentes épocas do ano para avaliar a colheita, as práticas agrícolas e a aplicação de 

pesticidas.

Áreas de Alto Valor para a Conservação (AVC) são mantidas conservadas dentro das 

Fazendas e não houve degradação identificada que possa ter ocorrido desde 1° de 

novembro de 2005.

Os ecossistemas naturais são conservados e não houve degradação em áreas com 

vegetação nativa, reserva legal ou preservação permanente que possa ter ocorrido após 

1° de janeiro de 2014. 

As fazendas não estão inseridas e não possuem divisas com áreas de proteção 

ambiental.

A caça ou sacrifício de animais, ameaçados de extinsão ou protegidos por lei, não são 

praticados dentro das Fazendas.

As fazendas não realizam processamento nas propriedades. As frutas colhidas são 

transportadas para a indústria da Sucorico localizada em Araras-SP.

Todas as estruturas das fazendas com geração de efluentes domésticos possuem 

sistemas para tratamento por meio de fossas sépticas.

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 
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3.4 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

As fazendas utilizam isca formicida composta por substância presente na lista RA de 

uso excepcional sem ter implementado medidas de gestão de riscos para polinizadores. 

Os demais produtos verificados são permitidos pela norma RA. Para encerramento da 

não conformidade foram realizados treinamentos, transferência dos produtos proibidos 

para outras propriedades não certificadas e atualização do controle de estoque de 

agroquímicos.

Os efluentes sanitários são tratados por fossa séptica ou biodigestores e não são 

utilizados para nenhuma finalidade em atividades de produção ou processamento.

Todas as formas de trabalho forçado, obrigatório ou escravo são proibidas, incluindo o 

uso de mão-de-obra de tráfico de pessoas e em condições de servidão, trabalho de 

prisioneiros ou soldados, uso de extorsão, dívida, ameaças, multas ou sanções 

monetárias. 

Apresentado a política das fazendas, onde proíbe o trabalho forçado e impõe a 

obrigação do respeito aos trabalhadores, além do cumprimento da legislação. 

Realizado entrevistas  com trabalhadores onde os mesmos confirmaram que a política é 

realmente seguida. 

Trabalhadores são tratados com respeito, e em nenhuma circunstância são objeto de 

ameaças, assédio ou abuso sexual, nem maltrato verbal, físico ou psicológico.

Não foram observados falta de respeito entre os trabalhadores, principalmente em 

níveis de cargos diferentes, conforme relato das entrevistas realizadas com os 

funcionários da amostra. 

As fazendas, através da política implementada, proíbe discriminação de qualquer 

natureza. Foram entrevistados fucionários das fazendas que comprovaram isso.

As fazendas dão total abertura ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Casa 

Branca/SP junto aos trabalhadores, através de visitas in loco da fazenda. Em 

17/08/2020, foi realizado uma Assembléia de Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2022 na 

fazenda, promovido pelo sindicato com a presença dos colhedores de laranja.

Foram entrevistados trabalhadores fixos e temporários no campo, durante o trabalho. 

Verificados os holerites e demais documentos trabalhistas no escritório central 

localizado em Araras/SP. Foi possível comprovar que todos os trabalhadores recebem 

acima do salário mínimo definido pela categoria, em Acordo Coletivo, junto ao Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais. Os trabalhadores da colheita que não conseguiram atingir o 

salário mínimo por produção, recebem um complemento de salário, garantindo o 

recebimento do salário mínimo.

Através de entrevistas e visita às fazendas, não foram observados trabalho infantil. A 

administração da fazenda proíbe qualquer trabalho deste tipo.

As fazendas auditadas contratam trabalhadores fixos para o ano agrícola inteiro e 

trabalhadores  temporários para a colheita de laranja. porém a colheita da laranja tem a 

duração de até 8 meses, fornecendo estabilidade por um período maior aos 

trabalhadores temporários. Alguns funcionários temporários possuem a oportunidade de 

permanecerem nas fazendas para a realização de tratos culturais na laranja, no período 

da entressafra. Foram selecionados na amostra, trabalhadores nas diversas funções. 

Não foram observados práticas para redução dos benefícios aos trabalhadores 

temporários. Todos os seus direitos estão garantidos.
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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

4.17 CUMPRE CUMPRE

Através de entrevistas os trabalhadores e a verificação dos registros de pontos, 

observou-se que todos os trabalhadores possuem folga semanal e há pausas para 

refeições, inclusive nos períodos de colheita. As horas extras não excedem a 

quantidade permitida.

Através de entrevistas com os trabalhadores, tanto do setor da colheita da laranja, 

quanto das funções fixas, foram relatados que as horas extras são voluntárias e 

ocorrem dentro do volume permitido por lei. Também foram entrevistados trabalhadores 

na função de caseiros que confirmaram tal prática. Verificado os holerites e constatado 

que as horas extras são pagas de acordo com a legislação.

As fazendas do grupo possuem procedimentos para a verificação da qualidade da água 

fornecida aos trabalhadores. As análises de potabilidade são realizadas anualmente. 

Através do resultado das análises apresentados na auditoria, foi possível constatar a 

potabilidade da água fornecida aos trabalhadores. Apenas o Cloro Residual Livre está 

1,57 mg/l, acima do parâmetro da RA que é de 0,5 mg/l, localizado na amostra da FM1.

As moradias fornecidas aos trabalhadores estão em boas condições e de acordo com a 

norma. Na FM1 não há moradias, apenas na FM2 e as moradias visitadas durante a 

auditoria estão em ótimo estado. Não há reclamações por parte dos moradores 

entrevistados.

As fazendas implementaram os planos de Saúde e Segurança Ocupacional e estão 

sendo desenvolvidos. Todos os planos contemplam as diversas funções existentes nas 

fazendas, com os seus devidos riscos analisados e medidas de proteção devidas. O 

programa de saúde contempla todos os exames necessários dos funcionários e que as 

fazendas estão cumprindo.

Através das evidências foi possível confirmar que todos os EPI´s foram gratuitamente 

fornecidos aos trabalhadores e de acordo com o indicado no PPRA. Todos os 

trabalhadores entrevistados fazem uso do EPI fornecido. Quando há algum EPI 

danificado pelo uso no dia-a-dia, as fazendas fornecem outro EPI, gratuitamente. 

As fazendas capacitam todos os trabalhadores e membros do grupo que manipulam ou 

entram em contato com pesticidas, ou outras substâncias com risco potencial a saúde. 

Esta capacitação é realizada pelo técnico de Segurança do Trabalho da fazenda e 

SENAR.

As fazendas contam com procedimento de banho após a aplicação de agrotóxicos. 

Fornecem banheiros específico e local de lavagem de EPI's.

As fazendas possuem mecanismos de queixas e reclamações implementados nas 

fazendas, como as Caixas de Sugestões, que são usadas para receberem as 

reclamações/sugestões dos trabalhadores, sem a exigência de se identificarem. As 

Caixas de Sugestões são abertas a cada 10 dias e registradas em um Livro de 

Reclamações e Dúvidas sobre Folha de Pagamento, das Fazendas FM1 e FM2. Em 

2020, foram registradas algumas solicitações, como: 

- Uniforme.

- Pagamento para os colhedores via depósito em conta bancária

- Protetor Solar

- Entrega de soro hidratante devido ao calor excessivo.

Em todas elas a resposta da fazenda é: Será analisado pela Diretoria da Empresa a 

possibilidade de entrega para a próxima safra. Para a questão do depósito do 

pagamento em contas bancárias, a fazenda respondeu que se forem de determinados 

bancos, que poderá ser realizado, sem custos ao trabalhador.

Na Fazenda FM2:

- um funcionário que cobriu as férias do responsável pelo abastecimento não recebeu 

adicional de periculosidade. A fazenda respondeu que foi falha do gerente na 

comunicação interna e o pagamento foi sanado no próximo mês, conforme demonstra o 

holerite e o registro do pagamento.

- Solicitação de lixeira orgânica.
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4.18 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

4.20 CUMPRE CUMPRE

4.22 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

4.42 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 NA

Não há procedimentos específicos para acompanhamento da gestante em não 

desempenhar atividades que representem um risco a saúde. 

Há relatos de uma mulher grávida trabalhar por até 8 meses de gestação na colheita da 

laranja, até se afastar pelo INSS. Não há procedimentos de mudança de função em 

caso de mulheres grávidas em atividades que promovam riscos à saúde da mulher e do 

feto.

Em 01/12/2020, após a data da auditoria, foi enviada a Instrução de Trabalho -  IT-21 - 

Plano de Ação para Mulheres Grávidas ou Amamentação - Revisão 01, descrevendo os 

critérios necessários a serem seguidos para as colaboradoras que se encontram 

gestantes ou em período de amamentação. Foi escrito o Formulário -  F-35 - 

Questionário de condições de trabalho de mulheres grávidas ou lactantes - Revisão 00, 

para entender as condições de trabalho e atividades exercidas pelas gestantes ou 

lactantes.

Enviado também o procedimento - POP 29 - Cuidados com gestantes, mulheres em 

período de amamentação ou que deram à luz recentemente - Revisão 0, descrevendo 

os procedimentos necessários a serem seguidos para as colaboradoras que se 

encontram gestantes, em período de amamentação ou que deram a luz recentemente. 

Também como anexo do POP 29 há um  Termo de Ciência que todas as colaboradoras 

assinam.

Estimativas de produção por talhão são realizadas e registradas pelo engenheiro 

agrônomo em planilha. A produção é colhida e enviada para indústria. São registradas 

informações de data, talhão, quantidade, variedade e número de entrada na fábrica. Os 

certificados de transação são emitidos mensalmente.

A administradora do grupo possui mecanismo para controle da produção recebida e 

processada. O documento utilizado é uma planilha com  informações sobre o mês de 

referencia, variedade, fazenda, quantidade (cx 40,8 kg) e número do certificado de 

transação. A produção certificada não é misturada com outros produtos.

Não foram realizados conversões de terra, desenvolvimento ou expansão da 

infraestrutura da fazenda.

As fazendas possuem documentos para uma avaliação inicial com informações 

detalhadas sobre os cultivos, tipos de usos do solo e áreas ocupadas. As informações 

estão documentadas, organizadas e atualizadas.

As fazendas demonstraram legitimidade no uso da terra mediante apresentação de 

documentos oficiais. 

Nas fazendas da amostra não foram observadas práticas que possam diminuir os 

direitos de uso da terra ou de recursos das comunidades. Foram entrevistados os 

gerentes, moradores das propriedades e trabalhadores fixos.

Através de entrevistas com os trabalhadores da colheita, foi informado que o preço da 

caixa de laranja colhida era de 0,85/caixa e que o bônus, caso o trabalhador colha 

acima de 710 caixas durante uma quinzena, passaria o preço da caixa a R$ 1,00. Após 

verificar os valores dos holerites e calcular os preços das caixas, foi identificado que o 

valor da caixa é R$ 0,80 e somado ao bônus, o preço da caixa chega a 0,95. A 

conclusão é que o valor do preço da caixa não está claro para os trabalhadores da 

colheita. Falta informação do preço da caixa em locais visíveis, como o ônibus utilizado 

como área de vivência.

Na FM1 não havia ducha de emergência e lava-olhos na frente de trabalho de 

pulverização, onde havia uma carreta para manipulação de agroquímicos.

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

Descrição
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1.5 

1.6 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.7 1

3.1 

3.2 

3.3 NA

3.4 

3.5 NA

3.6 NA

3.7 

3.27 (1) 1

3.29 (2) 2

As fazendas aplicam substâncias presentes na Lista Rainforest Alliance de Pesticidas 

para Uso com Mitigação de Risco, sem o estabelecimento de medidas que reduzam o 

contato dos polinizadores com essas substâncias.  Na FM1 também há necessidade de 

adequação das zonas de não aplicação ou implantação de barreiras vegetais.

A FM2 possui uma área de preservação permanente no Ribeirão Cachoeirinha que não 

está de acordo com os Parâmetros RA de restauração. A área está localizada ao lado 

da captação de água utilizada para irrigação.

As fazendas não realizam processamento nas propriedades. As frutas colhidas são 

transportadas para a indústria da Sucorico localizada em Araras-SP.

Todas as estruturas das fazendas com geração de efluentes domésticos possuem 

sistemas para tratamento por meio de fossas sépticas.

Aplica-se para fazenda individual.

As fazendas utilizam isca formicida composta por substância presente na lista RA de 

uso excepcional sem ter implementado medidas de gestão de riscos para polinizadores. 

Os demais produtos verificados são permitidos pela norma RA. Para encerramento da 

não conformidade foram realizados treinamentos, transferência dos produtos proibidos 

para outras propriedades não certificadas e atualização do controle de estoque de 

agroquímicos.

As fazendas não realizaram pulverizações aéreas.

As Fazendas não cultivam organismos geneticamente modificados (OGM), nem 

reembalam ou processam produtos que contenham OGM.

Os efluentes sanitários são tratados por fossa séptica ou biodigestores e não são 

utilizados para nenhuma finalidade em atividades de produção ou processamento.

A FM1 utiliza substâncias listadas como perigosas para a vida aquática e silvestre, 

presentes na Lista Rainforest Alliance de Pesticidas para Uso com Mitigação de Risco, 

sem o estabelecimento de zonas de não aplicação em alguns talhões de cultivo, 

barreiras vegetais ou com a comprovação de mecanismos efetivos para reduzir a deriva 

de pulverização. Na FM2 a zona de não aplicação é respeitada, existindo dois pontos de 

atenção identificados. Na FM2 houve plantio de mudas de jambolão para barreira 

vegetativa em ecossitemas naturais.

Na Instrução de Trabalho IT-13, revisão 02 - Seleção, supervisão e gestão de 

contratação de prestadores de serviços, não contempla os prestadores de serviços no 

transporte da laranja, da fazenda à fábrica. São 7 caminhões e 2 carretas contratadas 

de motoristas autônomos. Não há formalização da prestação de serviços (contratos) e 

os pagamentos são realizados diretamente na conta dos motoristas, sem o recolhimento 

dos tributos devidos por lei. A prestação de serviços destes 9 motoristas ocorrem 

durante todo o período da colheita.

No dia 01/12/2020, após a data da realização da auditoria, porém, dentro do prazo para 

o envio das evidências, foi enviado pelo administrador do grupo, o relatório de  não 

conformidade (RNC 20.067)  e o tratamento dado. Foi revisada a Instrução de Trabalho 

IT-13 Seleção, supervisão e gestão de contratação de prestadores de serviços (Revisão 

05) das Fazendas FM1 e FM2, incluindo que para Prestadores de Serviço Autônomos 

(Serviço de transporte de produtos por autônomos – laranjas/fruta) o Recolhimento 

Previdenciário é realizado por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), conforme já é 

realizado em outra fazenda do grupo, Fazenda Colorado. 

No dia 07/12/2020, foi realizado o Recolhimento Previdenciário a partir da primeira 

quinzena de novembro/20, para todos os motoristas de transporte de frutas nas 

Fazendas Alvorada e São Carlos. Foram enviados em 07/12/2020 os Recibos de 

Pagamento Autônomo (RPA) dos motoristas de transporte de frutas, bem como a 

Relação dos Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP, que contempla tais 

autônomos.

A administração da fazenda demonstra compromisso com a certificação e com o 

cumprimento desta norma através das evidências apresentadas.

Áreas de Alto Valor para a Conservação (AVC) são mantidas conservadas dentro das 

Fazendas e não houve degradação identificada que possa ter ocorrido desde 1° de 

novembro de 2005.

Os ecossistemas naturais são conservados e não houve degradação em áreas com 

vegetação nativa, reserva legal ou preservação permanente que possa ter ocorrido após 

1° de janeiro de 2014. 

As fazendas não estão inseridas e não possuem divisas com áreas de proteção 

ambiental.

A caça ou sacrifício de animais, ameaçados de extinsão ou protegidos por lei, não são 

praticados dentro das Fazendas.
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4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 NA

4.8 

4.9 

4.10 

As fazendas possuem mecanismos de queixas e reclamações implementados nas 

fazendas, como as Caixas de Sugestões, que são usadas para receberem as 

reclamações/sugestões dos trabalhadores, sem a exigência de se identificarem. As 

Caixas de Sugestões são abertas a cada 10 dias e registradas em um Livro de 

Reclamações e Dúvidas sobre Folha de Pagamento, das Fazendas FM1 e FM2. Em 

2020, foram registradas algumas solicitações, como: 

- Uniforme.

- Pagamento para os colhedores via depósito em conta bancária

- Protetor Solar

- Entrega de soro hidratante devido ao calor excessivo.

Em todas elas a resposta da fazenda é: Será analisado pela Diretoria da Empresa a 

possibilidade de entrega para a próxima safra. Para a questão do depósito do 

pagamento em contas bancárias, a fazenda respondeu que se forem de determinados 

bancos, que poderá ser realizado, sem custos ao trabalhador.

Na Fazenda FM2:

- um funcionário que cobriu as férias do responsável pelo abastecimento não recebeu 

adicional de periculosidade. A fazenda respondeu que foi falha do gerente na 

comunicação interna e o pagamento foi sanado no próximo mês, conforme demonstra o 

holerite e o registro do pagamento.

- Solicitação de lixeira orgânica.

Através de entrevistas os trabalhadores e a verificação dos registros de pontos, 

observou-se que todos os trabalhadores possuem folga semanal e há pausas para 

refeições, inclusive nos períodos de colheita. As horas extras não excedem a 

quantidade permitida.

Todas as formas de trabalho forçado, obrigatório ou escravo são proibidas, incluindo o 

uso de mão-de-obra de tráfico de pessoas e em condições de servidão, trabalho de 

prisioneiros ou soldados, uso de extorsão, dívida, ameaças, multas ou sanções 

monetárias. 

Apresentado a política das fazendas, onde proíbe o trabalho forçado e impõe a 

obrigação do respeito aos trabalhadores, além do cumprimento da legislação. 

Realizado entrevistas  com trabalhadores onde os mesmos confirmaram que a política é 

realmente seguida. 

Trabalhadores são tratados com respeito, e em nenhuma circunstância são objeto de 

ameaças, assédio ou abuso sexual, nem maltrato verbal, físico ou psicológico.

Não foram observados falta de respeito entre os trabalhadores, principalmente em 

níveis de cargos diferentes, conforme relato das entrevistas realizadas com os 

funcionários da amostra. 

As fazendas, através da política implementada, proíbe discriminação de qualquer 

natureza. Foram entrevistados fucionários das fazendas que comprovaram isso.

As fazendas dão total abertura ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Casa 

Branca/SP junto aos trabalhadores, através de visitas in loco da fazenda. Em 

17/08/2020, foi realizado uma Assembléia de Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2022 na 

fazenda, promovido pelo sindicato com a presença dos colhedores de laranja.

Foram entrevistados trabalhadores fixos e temporários no campo, durante o trabalho. 

Verificados os holerites e demais documentos trabalhistas no escritório central 

localizado em Araras/SP. Foi possível comprovar que todos os trabalhadores recebem 

acima do salário mínimo definido pela categoria, em Acordo Coletivo, junto ao Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais. Os trabalhadores da colheita que não conseguiram atingir o 

salário mínimo por produção, recebem um complemento de salário, garantindo o 

recebimento do salário mínimo.

Através de entrevistas e visita às fazendas, não foram observados trabalho infantil. A 

administração da fazenda proíbe qualquer trabalho deste tipo.

Não são contratados jovens trabalhadores pelas fazendas. 

As fazendas auditadas contratam trabalhadores fixos para o ano agrícola inteiro e 

trabalhadores  temporários para a colheita de laranja. porém a colheita da laranja tem a 

duração de até 8 meses, fornecendo estabilidade por um período maior aos 

trabalhadores temporários. Alguns funcionários temporários possuem a oportunidade de 

permanecerem nas fazendas para a realização de tratos culturais na laranja, no período 

da entressafra. Foram selecionados na amostra, trabalhadores nas diversas funções. 

Não foram observados práticas para redução dos benefícios aos trabalhadores 

temporários. Todos os seus direitos estão garantidos.
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4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

4.22 2

Não há procedimentos específicos para acompanhamento da gestante em não 

desempenhar atividades que representem um risco a saúde. 

Há relatos de uma mulher grávida trabalhar por até 8 meses de gestação na colheita da 

laranja, até se afastar pelo INSS. Não há procedimentos de mudança de função em 

caso de mulheres grávidas em atividades que promovam riscos à saúde da mulher e do 

feto.

Em 01/12/2020, após a data da auditoria, foi enviada a Instrução de Trabalho -  IT-21 - 

Plano de Ação para Mulheres Grávidas ou Amamentação - Revisão 01, descrevendo os 

critérios necessários a serem seguidos para as colaboradoras que se encontram 

gestantes ou em período de amamentação. Foi escrito o Formulário -  F-35 - 

Questionário de condições de trabalho de mulheres grávidas ou lactantes - Revisão 00, 

para entender as condições de trabalho e atividades exercidas pelas gestantes ou 

lactantes.

Enviado também o procedimento - POP 29 - Cuidados com gestantes, mulheres em 

período de amamentação ou que deram à luz recentemente - Revisão 0, descrevendo 

os procedimentos necessários a serem seguidos para as colaboradoras que se 

encontram gestantes, em período de amamentação ou que deram a luz recentemente. 

Também como anexo do POP 29 há um  Termo de Ciência que todas as colaboradoras 

assinam.

As fazendas demonstraram legitimidade no uso da terra mediante apresentação de 

documentos oficiais. 

Nas fazendas da amostra não foram observadas práticas que possam diminuir os 

direitos de uso da terra ou de recursos das comunidades. Foram entrevistados os 

gerentes, moradores das propriedades e trabalhadores fixos.

Através de entrevistas com os trabalhadores da colheita, foi informado que o preço da 

caixa de laranja colhida era de 0,85/caixa e que o bônus, caso o trabalhador colha 

acima de 710 caixas durante uma quinzena, passaria o preço da caixa a R$ 1,00. Após 

verificar os valores dos holerites e calcular os preços das caixas, foi identificado que o 

valor da caixa é R$ 0,80 e somado ao bônus, o preço da caixa chega a 0,95. A 

conclusão é que o valor do preço da caixa não está claro para os trabalhadores da 

colheita. Falta informação do preço da caixa em locais visíveis, como o ônibus utilizado 

como área de vivência.

Através de entrevistas com os trabalhadores, tanto do setor da colheita da laranja, 

quanto das funções fixas, foram relatados que as horas extras são voluntárias e 

ocorrem dentro do volume permitido por lei. Também foram entrevistados trabalhadores 

na função de caseiros que confirmaram tal prática. Verificado os holerites e constatado 

que as horas extras são pagas de acordo com a legislação.

As fazendas do grupo possuem procedimentos para a verificação da qualidade da água 

fornecida aos trabalhadores. As análises de potabilidade são realizadas anualmente. 

Através do resultado das análises apresentados na auditoria, foi possível constatar a 

potabilidade da água fornecida aos trabalhadores. Apenas o Cloro Residual Livre está 

1,57 mg/l, acima do parâmetro da RA que é de 0,5 mg/l, localizado na amostra da FM1.

As moradias fornecidas aos trabalhadores estão em boas condições e de acordo com a 

norma. Na FM1 não há moradias, apenas na FM2 e as moradias visitadas durante a 

auditoria estão em ótimo estado. Não há reclamações por parte dos moradores 

entrevistados.

As fazendas implementaram os planos de Saúde e Segurança Ocupacional e estão 

sendo desenvolvidos. Todos os planos contemplam as diversas funções existentes nas 

fazendas, com os seus devidos riscos analisados e medidas de proteção devidas. O 

programa de saúde contempla todos os exames necessários dos funcionários e que as 

fazendas estão cumprindo.

Através das evidências foi possível confirmar que todos os EPI´s foram gratuitamente 

fornecidos aos trabalhadores e de acordo com o indicado no PPRA. Todos os 

trabalhadores entrevistados fazem uso do EPI fornecido. Quando há algum EPI 

danificado pelo uso no dia-a-dia, as fazendas fornecem outro EPI, gratuitamente. 

As fazendas capacitam todos os trabalhadores e membros do grupo que manipulam ou 

entram em contato com pesticidas, ou outras substâncias com risco potencial a saúde. 

Esta capacitação é realizada pelo técnico de Segurança do Trabalho da fazenda e 

SENAR.

As fazendas contam com procedimento de banho após a aplicação de agrotóxicos. 

Fornecem banheiros específico e local de lavagem de EPI's.
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4.42 1
Na FM1 não havia ducha de emergência e lava-olhos na frente de trabalho de 

pulverização, onde havia uma carreta para manipulação de agroquímicos.

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Sucorrico Citrus Industrial Agrícola Ltda. (CNPJ: 16.930.087/0003-06)

Nome do grupo Sucorrico Citrus

Cidade Araras Estado São Paulo

País Brasil

Endereço da auditoria Rodovia Anhanguera, km 176,6 – Jardim Cândida

Pessoa de contato Cíntia H. O. Kobayashi

Nome do representante legal

Cargo Garantia da Qualidade Telefone (19) 3321-5172
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Farm Name * Member Name * Member Surname * State* City * Crop(s) *

Fazenda Colorado Maria Pasetti de Souza e Outros SP Descalvado Citrus

Alvorada Ricardo Franzini Krauss e Outros SP Casa Branca Citrus

São Carlos Ricardo Franzini Krauss e Outros SP Casa Branca Citrus


