CONSULTA PÚBLICA

Botucatu, 11 de novembro de 2021.
Prezados,
A SBC-Serviço Brasileiro de Certificações Ltda por meio desta, vem anunciar uma
avaliação de conformidade na Cirlei Ana Favaretto Smaniotto e Outros - Fazenda Uirapuru, com
base nos padrões abaixo mencionados e demais legislações aplicáveis.
Os padrões utilizados podem ser obtidos acessando o endereço eletrônico
www.responsiblesoy.org.

Informações do Solicitante:
Candidato à certificação: Cirlei Ana Favaretto Smaniotto e Outros - Fazenda Uirapuru
Pessoa de contato: Ana Paula Smaniotto
Função: Gerente Administrativo e Finanças
Endereço: Rodovia BR 163 km 612 + 4 km à direita, Nova Mutum/MT
CEP: 78450-000
País: Brasil
Telefone: (65)3549-1358
Informações da Certificação:
Escopo da auditoria: Certificação Individual
Tipo de auditoria: Auditoria de Avaliação Principal
Auditor Líder: Mauricio Quilisi Malvoni
Equipe Auditora: N/A
Padrões a serem utilizados: Interpretação Nacional Brasileira do Padrão de Produção de soja
Responsável + Requisitos Gerais da Cadeia de custódia para Produtores.
Unidades (localização): Fazenda Uirapuru - Rodovia BR 163 km 612 + 4 km à direita, Nova
Mutum/MT
Conforme preconiza os procedimentos RTRS, para levar a cabo as avaliações de
certificação os auditores deverão realizar entrevistas com um número e variedade suficiente
para obter informações e observações possíveis em relação à conformidade com os sistemas
de documentos e procedimentos da organização e com os indicadores do Padrão RTRS
aplicável.
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Agenda para a avaliação:
Consulta Pública: 12 de novembro à 27 de novembro de 2021
Reunião de Abertura: 30 de novembro de 2021
Revisão de documentos/Sistema da Organização: 30 de novembro, 02 e 03 de dezembro 2021
Vistas à campo: 01 e 02 de dezembro de 2021
Reunião de encerramento: 03 de dezembro de 2021
Elaboração e Revisão de Relatórios: 03 de dezembro a 21 de dezembro de 2021

A consulta das partes interessadas é um dos passos mais importantes no processo
de certificação RTRS, organizações nacionais, regionais e locais interessados e usuários da
plantação de soja ao redor do estabelecimento podem comentar suas experiências e dar suas
opiniões.
Você como parte interessada, pode fazer uma contribuição positiva para a decisão
da certificação. Para isto, pedimos que envie se comentário sobre qualquer um dos temas
relacionados com a conformidade do solicitante, mas não se limitando à:
 Requisitos Legais,
 Questões sociais, incluindo a interação com as comunidades locais, as relações
de trabalho, saúde e segurança etc.;
 Questões ambientais, incluindo a proteção ambiental e poluição;
 Boas Práticas Agrícolas;
 Questões relacionadas com outras unidades de produção pertencentes a
mesma organização não incluídos nesta auditoria;
 Qualquer outro aspecto relevante para a avaliação.

Por isso, os convidamos a participar e apresentar comentários, críticas e sugestões
referente a empresa candidata a certificação, antes de 27/11/2021 podem ser realizados da
seguinte forma:
Eletrônico:
E-mail: sbcert@sbcert.com.br
Telefone:
Telefone: (14) 3814-3272
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Para validar seu comentário, sugestão ou crítica, pedimos que informe os dados
abaixo:
 Nome da propriedade ou grupo;
 Sua relação com o solicitante;
 Seu comentário, sugestão ou crítica;
Seus comentários serão devidamente avaliados pela equipe auditora. O autor dos
comentários, sugestões ou reclamações receberá notificação sobre os resultados da avaliação
no prazo de 30 dias após a data da decisão sobre a certificação.
Após reunião de encerramento, um relatório de avaliação de certificação será de
domínio público no website do SBC e do RTRS, incluindo o resumo do processo de consulta
pública.

Agradecemos a sua colaboração!

____________________________
Tamiris Cristina Oliveira de Andrade
Assistente de Certificação
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