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Critérios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 82,05% - - *

100,00% 87,18% - -

100,00% 94,87% - -

100,00% 100,00% - - *

X

X

X

Sitio São Pedro

Fazenda Aliança

Fazenda Bela Vista

Fazenda São Francisco

(*) Pequeño productor

Nome da Propriedade

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

2. Auditoria (público)

2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoria foi conduzida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável, aplicáveis 

conforme o escopo:

Regras de certificação, Julho 2017 (Versão 1.2)

Norma RAS para Agricultura Sustentável, Julho 2017 (Versão 1.2)

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)

A equipe de auditores conclui que o grupo Volcafé 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)

Pontuação

Critérios Críticos 100,00% 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Administrador do Grupo

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

80,00% 82,22%
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Infra estruturas                                                                        29,50 

Outro uso*                                                                              -   

Eucalipto e outras culturas

sub total                                                                      110,50 

Total do Escopo                                                                   2.372,17 

                                                                       81,00 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

                                                                             -   

sub total                                                                      719,52 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      220,92 

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)                                                                      498,60 

Café 1542,15

sub total                                                                   1.542,15 

Outras Áreas

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*

2.2. Escopo (público)
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#

1

2

3

4

Sitio São Pedro 102,40 50,20

Fazenda Aliança 1198,70 203,50

Fazenda Bela Vista 171,00 154,00

Fazenda São Francisco 58,40 44,60

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

Para compor a amostra foi seguida a seguinte regra: 30% do ano anterior (2 membros) Fazenda Aliança e Bela Vista, Novos (1 

membro) Fazenda São Francisco e Já pertencentes ao grupo (1 membro) Sítio São Pedro.

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.

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.
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Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.5 CUMPRE CUMPRE

1.6 CUMPRE CUMPRE

1.7 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

1.13 CUMPRE CUMPRE

1.14 CUMPRE CUMPRE

1.16 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

1.17 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

1.20 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

2.6 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.24 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

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

As fazendas mantém cópias dos registros das empresas e de seus empregados, os 

certificados de treinamentos, bem como de sua integração ao trabalho. A fazenda 1 não 

cumriu os procedimentos para contratação do prestador de serviço.

Após a auditoria no dia 26/10/2020 foi encaminhada documentação para sanar essa 

não conformidade.
Durante a auditoria foram encontrados desvios relacionados a contratação de 

prestadores de serviço e principalmente desvios a questões trabalhistas como excesso 

de horas extras e ausência de folgas semanais nas fazendas. Isso evidenciou o não 

comprometimento dos membros do grupo com o código de conduta estipulado pelo 

administrador do grupo. O administrador do grupo falhou em não ter monitorado de 

forma correta as fazendas. O grupo é reincidente neste erro, na auditoria passada já 

havia sido assinado um termo de compromisso do grupo com o Imaflora relativo a essas 

questões.

No dia 19/10/2020 foram enviados documentos para sanara essa não conformidade

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foram apresentados os planos 

para otimizar a produtividade e duas das fazendas apresentaram os planos com 

ausência de temas relacionados à condições climáticas extremas e mudanças 
O administrador do grupo mantém registros de inscrição de todos seus membros que 

incluem nome, informação de contato, gênero, idade, localização, cultivos e áreas de 

produção.
As fazendas não são inspecionadas com frequencia suficiente para monitorar a 

implementação de ações de melhoria  necessárias. Durante a auditoria foram 

identificados os mesmos desvios descritos no relatório anterior, observou-se que não 

houve uma melhora na gestão e execução de ações de melhoria contínua.

No dia 19/10/2020 foram enviadas evidências de cumprimento para esses critério.
Verificado que todos os membros do grupo assinan um acordo com o administrador que 

inclui suas obrigações de cumprimento com essa norma. Entretanto os produtores não 

estão honrando com este acordo pois descumprem de forma sistemica itens do código 

de conduta.
O plano de capacitação apresentado pelo administrador do grupo não esta sendo 

suficiente para que os membros do grupo assimilem os principios da certificação e desta 

norma. O grupo comete os mesmo desvios encontrados na auditoria passada, 

pricipalmente no que diz respeito as questões trabalhistas.

O administrador do grupo não facilita o processo de palanejamento para os membros 

por meio de capacitações, padronização de documentos, análise e coleta de dados e 

apoio para analisar o progresso e a partir disso revisar planos

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foi evidenciado pelos planos e 

por fotos que três das fazendas tem um mapa elaborado com as áreas estimadas e 

desenvolvem as ações de conservação, preservação e incremento de cobertura vegetal 

e seguem os cronogramas propostos. Uma das fazendas não apresentou mapas e 

atividades.
Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foram apresentados os 

monitoramentos de pragas e doenças das propriedades. Uma delas não apresentou 

dados de condições climáticas no momento da avaliação.
Não há evidencias de trabalhao forçado, obrigatório ou escravo aos trabalhadores do 

administrador do grupo.

Não há evidencias de abuso nem desrespeito aos trabalhadores do administrador do 

grupo nem das fazendas.

Não há evidencias de discriminação aos trabalhadores do administrador do grupo nem 

das fazendas.

Os trabalhadores do administrador do grupo 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 ou do administrador de grupo.
Todos trabalhadores do administrador do grupo recebem ao menoso salário mínimo.

Não há evidencias de piores formas de trabalho infantil aos trabalhadores do 

administrador do grupo nem das fazendas.

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 
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4.8 CUMPRE CUMPRE

4.9 CUMPRE CUMPRE

4.12 CUMPRE CUMPRE

4.14 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.21 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.41 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 NA

1.5 

A administração da fazenda e o administrador do grupo não garantem o pagamento 

integral dos salários devidos aos trabalhadores incluindo o pagamento das horas extras. 

Verificou-se através de entrevistas e análise documental que os trabalhadores da 

Fazenda 1 realizam horas extras, estas horas são pagas por fora do holerite pelo 

empregador não garantindo portanto o pagamento integral dos salários devidos aos 

funcionários
Os dois funcionários da Fazenda 1 estão com os exames admissionais incompletos. 

Não foi realizado o eletrocardiograma como é pedido no documento PCMSO.

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.
As fazendas possuem mecanismos para receber queixas e reclamações dos seus 

funcionários. Esses mecanismos podem ser caixas de sugestão, cadernos de 

anotações ou na maioria das vezes um canal livre de entendimento com os 

responsáveis da fazenda. Não foram observados nenhum ponto de conflito nas 

fazendas auditadas. Existe também um procedimento padrão passado pelo 

administrador do grupo que esta disponivel em todas as fazendas e é de conhecimento 
Os funcionários do administrador de grupo tem acesso a água tratada pelo sistema 

público de abastecimento. 

O administrador de grupo auxilia na implementação de um plano de Saúde e Segurança 

Ocupacional (SSO - PPRA, PCMSCO, PGSSMATR).

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.

Na auditoria documental, realizada de19 a 22/10/2020 foram apresentados mapas, 

parcelas de produção e demais informações pertinentes.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foram apresentados 

documentações que comprovam a rastreabilidades dos lotes de café colhidos, 

beneficiados, transportados, armazenados e comercializados.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foram apresentados 

documentações que comprovam a rastreabilidades dos lotes de café colhidos, 

beneficiados, transportados, armazenados e comercializados.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foram  realizadas entrevistas  e 

checados documentos onde foi constatado que não houve modificação no uso da terra 

que necessitasse um ESIA.

O grupo possui um procedimento padrão denominado "Procedimento para prestação de 

serviço" este documento pede que todas as fazendas do grupo firmem um contrato de 

prestação de serviço com terceiros que exerçam alguma atividade na fazenda. De 

acordo com as entrevistas e análise de documentos foi constatado que a fazenda 1 

utilizou os serviços de colheita mecanizada de café e não fez um contrato de prestação 

de serviço como pede seu próprio procedimento.

Após a auditoria no dia 26/10/2020 foi encaminhada documentação para sanar essa 

não conformidade.

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.

Descrição

Número da fazendas
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1.6 

1.7 (4) 2

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.6 (3) 1

2.7 (2) 1

3.1 

3.2 

3.3 NA

3.4 

3.5 NA

3.6 

3.7 

3.15 (2) 1

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foi demonstrado que as 

fazendas cultivam e beneficiam, como certificado, apenas café. 

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foi verificado que as fazendas 

tratam as águas negras e estas não são utilizadas na produção.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foi evidenciado que três das 

fazendas apresentaram as documentações legais necessárias, porém uma delas 

apresentou outorga válida, mas o volume utilizado para irrigação ultrapassa o volume 

outorgado pois a fazenda aumentou sua área irrigada.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foi demonstrado que as 

atividades de produção não degradam áreas protegidas. A região das fazendas do 

grupo não apresenta áreas protegidas.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foi evidenciado que existe a 

proibição de caça e pesca.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foi evidenciado pelos planos e 

por fotos que três das fazendas tem um mapa elaborado com as áreas estimadas e 

desenvolvem as ações de conservação, preservação e incremento de cobertura vegetal 

e seguem os cronogramas propostos. Uma das fazendas não apresentou mapas e 

atividades.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foi evidenciado pelos planos e 

por fotos que três das fazendas conservam os ecossistemas aquáticos, desenvolvem as 

ações e seguem os cronogramas propostos. Uma delas não apresenta cronograma de 

adequação com atividades a serem realizadas.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foi evidenciado que as fazendas 

do grupo não misturam águas de processamento com águas limpas e existe tratamento 

e contenção para as águas de processos agrícolas.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foi demonstrado que as 

fazendas tratam as águas negras e estas não são descarregadas em ambientes 

aquáticos.

Auditoria em Grupo aplica-se o criterio 3.23

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foram apresentados os controle 

de estoque e uso de agroquímicos. Não existe uso de produtos proibidos conforme 

listagem das fazendas.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foi verificado que não ocorrem 

pulverizações por meio de aeronaves, conforme relato do administrador do gupo.

As fazendas do grupo não demonstram compromisso com a certificação. Na auditoria 

passada o administrador do grupo já havia assinado um termo de compromisso com a 

certificação devido a grande quantidade de não conformidades encontradas. Nesta 

auditoria foi possível verificar que apesar do termo assinado os erros se repetiram em 

relação a auditoria passada, pricipalmente nas questões trabalhistas listadas como 

criticas. O grupo possui um código de conduta que claramente não é cumprido pelos 

membros.

Fazenda 1 e 2: Não cumprem com o código de conduta no que diz respeito as questões 

trabalhistas (folgas, horas extras e pagamento correto dos funcionários).

Fazenda 3 - Um dos tratoristas tem 62 anos e realiza aplicação agrotóxicos conforme 

relatos do próprio trabalhador (NR 31 - ITEM 31.8.3). Foi verificado também que ele 

recebeu o EPI completo para a aplicação e possui ficha de controle de lavagem do 

mesmo acusando a lavagem.

Após a auditoria no dia 26/10/2020 foi encaminhada documentação para sanar essa 

não conformidade.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foram apresentados os planos 

para otimizar a produtividade e duas das fazendas apresentaram os planos com 

ausência de temas relacionados à condições climáticas extremas e mudanças 

climáticas.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foi demonstrado que as 

fazendas não destruíram áreas de AVC. A região das fazendas do grupo não apresenta 

áreas de AVC.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foi demonstrado que as 

fazendas conservam todos os ecossitemas naturais.
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3.24 (3) 1

3.27 (3) 1

3.28 (3) 2

3.29 (4) 2

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 NA

4.8 

4.9 

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.

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. 

De acordo com as entrevistas e análise documental ficou constatado que na Fazenda 1 

um dos trabalhadores recebe salário inferior ao acordado como piso da categoria em 

convenção coletiva. O salário da convenção é de R$ 1.290,74  e o funcionário recebe 

R$ 1.170,73. Entretanto a convenção ainda não entrou em vigor, isso deve ocorrer a 

partir do mês de novembro de 2020 segundo consulta ao Sindicato. A partir desta data a 

fazenda irá fazer o pagamento retroativo conforme a lei permite.

Durante a auditoria foi observada ausência de trabalho infantil nas fazendas 

amostradas.

Durante a auditoria foi verificado que não se contratam trabalhadores jovens nas 

fazendas do grupo.

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.

As fazendas possuem mecanismos para receber queixas e reclamações dos seus 

funcionários. Esses mecanismos podem ser caixas de sugestão, cadernos de 

anotações ou na maioria das vezes um canal livre de entendimento com os 

responsáveis da fazenda. Não foram observados nenhum ponto de conflito nas 

fazendas auditadas. Existe também um procedimento padrão passado pelo 

administrador do grupo que esta disponivel em todas as fazendas e é de conhecimento 

dos funcionários.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foram apresentados os 

monitoramentos de pragas e doenças das propriedades. Uma delas não apresentou 

dados de condições climáticas no momento da avaliação.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020 foram apresentadosas 

documentações ambientais bem como os planos agronômicos. As fazendas fazem uso 

de substâncias com risco para vida aquática e silvestre e existe um procedimento 

implantado nas fazendas para mitigar os riscos. Uma das fazendas apresenta 

ecossistemas naturais aquáticos e terrestres que ainda necessitam ser recompostos, 

existindo pontos que não possuem a zona RA de não aplicação.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020  foram apresentados fotos e 

informações que demonstram que as fazendas cumprem as distâncias e/ou 

estabeleceram barreiras vegetais, porém em duas fazendas ainda são necessárias 

ações de implantação de barreiras.

Na auditoria documental, realizada de 19 a 22/10/2020  foram apresentados lista de 

agroquímicos utilizados. As fazendas fazem uso de substâncias com risco para 

polinizadores como clorpirifós, imidacloprid e thiometoxan e as ações necessárias de 

mitigação e justificativa técnica ainda não são totalmente implementadas em duas das 

fazendas.

Evidenciado que as fazendas amostradas não fazem uso de práticas de trabalho 

forçado, obrigatório ou escravo. Também não promovem formas de servidão, 

apriosionamento de trabalhadores, uso de extorsão, dívida, ameaças, multas ou 

sanções monetárias (escravidão por dívidas).

Evidenciado que as fazendas amostradas não fazem uso de práticas de assédio ou 

abuso sexual, ofensas ou coerções contra seus empregados.
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4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 NA

4.19 

4.20 

4.21 (1) 1

4.34 (1) 1

4.41 (2) 1

Verificou-se através de entrevistas e análise documental que os trabalhadores da 

Fazenda 1 realizam horas extras, estas horas são pagas por fora do holerite pelo 

empregador não garantindo portanto o pagamento integral dos salários devidos aos 

funcionários

A Fazenda 2 não possui CIPA constituida.

Os dois funcionários da Fazenda 1 estão com os exames admissionais incompletos. 

Não foi realizado o eletrocardiograma como é pedido no documento PCMSO.

Evidenciado que os produtores, trabalhadores e suas famílias têm acesso à água 

potável.

Evidenciado que as casas e alojamentos dos trabalhadores, de acordo com as fotos 

apresentadas, estão organizados e adequados para a habitação e oferecem bem-estar 

aos trabalhadores das fazendas. 

Os documentos PPRA e PCMSO da Fazenda 1 não identificam todas as funções/cargos 

de trabalho existentes na fazenda.

Evidenciado que os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) estão de acordo com as 

recomendações do PGSSMATR e PPRA 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.

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. 

Foi verificado durante a auditoria que não existem mulheres lactantes ou que tenham 

dado a luz recentemente.

O Administrador do grupo demonstrou legitimidade no uso da terra pelos membros do 

grupo mediante apresentação de documentos oficiais. 

Verificado que as atividades realizadas pelas fazendas não diminuem os recursos e os 

interesses coletivos das comunidades próximas.

De acordo com as entrevistas realizadas com os trabalhadores foi constatado que um 

dos funcionários da Fazenda 1 no período de safra tabalhou de domingo a domingo 

sem ter direito a folga semanal. Já na Fazenda 2 foi identificado por entrevistas e 

análise documental que 13 trabalhadores trabalharam por 21 dias seguidos no mês de 

agosto de 2020. Nos demais meses Maio, Junho e Julho não foi possivel evidenciar 

esse desvio por documentos mas foi relatado pelos entrevistados que também houve 

trabalhos consecutivos sem folgas semanais.

Após a auditoria no dia 26/10/2020 foi encaminhada documentação para sanar essa 

não conformidade.

De acordo com as entrevistas realizada com trabalhadores da fazenda 1 e análise 

documental foi constatado o excesso de horas extras na jornada de trabalho. Os 

trabalhadores realizam o horário de 07:00 as 17:00 de segunda a sábado e também 

fazem horas extras aos domingos. Já na Fazenda 2 o execesso de horas extras se dá 

pelo trabalho repetido aos sabados e domingos durante todo o mes de Agosto.

Após a auditoria no dia 26/10/2020 foi encaminhada documentação para sanar essa 

não conformidade.

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Volcafé Ltda

Nome do grupo Volcafé Ltda

Cidade Patrocinio Estado Minas Gerais

País Brasil

Endereço da auditoria Av. Dom José Coimbra 1641

Pessoa de contato Natalia

Nome do representante legal Marcelo Vieira Pedroza

Cargo Gerente Sustentabilidade Telefone 34 999079140
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Farm Name * Member Name * Member Surname *

State

* City *

Fazenda Maringá/ Araras Paulo César Sabatini MG Araguari

Fazenda Aliança Fazenda Aliança Ltda SP São João da Boa Vista

Fazenda Macaúbas Sidnei Rondini Carrasco MG Araguari

Fazenda Serra Negra Geraldo  Marra Ferreira MG Patrocínio

Fazenda Macaúbas Reinaldo Olini Rocha MG Araguari

Fazenda da Lagoa Ilmo Vergutz MG Presidente Olegário

Sitio São Pedro João Alberto Alves MG Araguari

Fazenda Santiago/Binga Elmiro Alves do Nascimento MG Presidente Olegário

Fazenda Bom Jardim Olidon Carlos da Silva MG Patrocínio

Fazenda Bela Vista Osvaldo Aparecido Ninim MG Patrocínio

Fazenda Conquista/Paraiso Darcio Magalhaes Mendes MG Patos de Minas

Fazenda São Francisco Claudia Yatio Nakao MG Patos de Minas


