
 

CONSULTA PÚBLICA 

 

  

Prezados, 

 

 A Genesis Certificações por meio deste vem anunciar uma avaliação de conformidade na 

Fazenda Pau Furado do produtor Fabiano Mottim Gomes, com base na Interpretação Nacional 

Brasileira do Padrão RTRS para Produção de Soja Responsável _V3.1_PORT e demais 

legislações aplicáveis. 

 

 Os padrões utilizados podem ser obtidos acessando o seguinte endereço: 

www.responsiblesoy.org. 

 

Informações do Solicitante: 

 

Candidato à certificação: FAZENDA PAU FURADO  

Pessoa de contato: FABIANO MOTTIM GOMES 

Função: PROPRIETÁRIO  

Endereço: ESTRADA DO KALINOSKI KM 40 FAZENDA PAU FURADO – TEIXEIRA SOARES - PR 

NOME DA PROPRIEDADE: MUNICÍPIO: UF: 

FAZENDA PAU FURADO  TEIXEIRA SOARES  PR 

País: Brasil 

Telefone:  42 9 9945-4786 

 

Informações da certificação: 

 

Escopo da Auditoria: INDIVIDUAL  

Tipo de avaliação: 1° AUDITORIA DE VIGILANCIA 

Documentos de referência:  

• Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS para Produção de Soja Responsável 

_V3.1_PORT 

 

Conforme rege os procedimentos da RTRS, para levar a cabo as avaliações de certificação: 

 

1. Entrevistas com pessoas afetadas ou envolvidas nos processos de produção: 

Os auditores deverão realizar entrevistas em número e variedade suficientes para obter o 

máximo de informações e observações possíveis em relação à conformidade com os 

procedimentos e sistemas documentados da organização e com todos os indicadores do padrão 

RTRS aplicável. 

http://www.responsiblesoy.org/
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2. Agenda para avaliação: 

 

Atividade Datas 

Consulta pública 10 de janeiro de 2022 à 24 de janeiro de 2022 

Reunião de abertura 25 de janeiro de 2022 

Avaliação dos documentos/ sistema da organização 25 de janeiro de 2022 

Avaliação de estruturas físicas e stakeholders  26 de janeiro de 2022 

Reunião de encerramento 26 de janeiro de 2022 

Elaboração do relatório e revisão do relatório 26 a 29 de janeiro de 2022 

  

3. Equipe auditora 

 

Função Nome Qualificações 

Auditora líder Flaviana Patricia Bim 

Auditora especialista em: 

•  Avaliações em protocolos de sustentabilidade nas áreas 

Agrícola, Ambiental, Saúde, Segurança, Bem-Estar dos  

Trabalhadores . 

Auditora Luana Paula Bonfim 

Auditora especialista em: 

•  Avaliações em protocolos de sustentabilidade nas áreas 

Agrícola, Ambiental, Saúde, Segurança, Bem-Estar dos  

Trabalhadores. 

 

 

 A consulta das partes interessadas é um dos passos mais importantes no processo de 

certificação, sendo assim, quem pode manifestar-se contra ou a favor da certificação, expondo sua 

opinião e relatando fatos ocorridos que podem contribuir para o processo de certificação, são os 

seguintes: 

 

 

I. Representante dos trabalhadores do estabelecimento; 

II. Partes interessadas do ponto de vista econômico (por ex., outros produtores de soja, 

fornecedores, compradores, investidores, representantes de industrias produtoras ou 

processadoras de soja). 

III. Instituições educacionais e de pesquisa agrícola. 

IV. Qualquer Grupo Técnico Nacional RTRS do país; 

V. Qualquer membro RTRS do país; 
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VI. ONG’s nacionais, representantes de comunidades locais e Povos indígenas que possam ter 

interesse quanto a aspectos sociais ou ambientais da produção de soja, tanto em nível 

nacional quanto subnacional na região onde se encontra o estabelecimento agrícola; 

 

 Os princípios/temas que serão verificados na auditoria e que podem ser abordados em seus 

comentários são: 

• Princípio 1: Conformidade Legal e Boas Práticas de Negócio;  

• Princípio 2: Condições de Trabalho Responsável;  

• Princípio 3: Relação Responsável com as Comunidades;  

• Princípio 4: Responsabilidade Ambiental;  

• Princípio 5: Boas Práticas Agrícolas;  

• As questões relacionadas com outras unidades de produção pertencentes a uma mesma 

organização não incluídos na avaliação; 

• Qualquer outro aspecto relevante para a avaliação; 

 

 

 Os comentários, criticas e sugestões referente a empresa candidata a certificação, podem ser 

realizados pelos seguintes canais: 

 

 

Eletrônico: 

E-mail: certificacoes@genesiscertificacoes.com.br  

WhatsApp: 43 9154-0705 

 

Correio: 

Genesis Certificações / RTRS 

Rua Luiz Carlos Zani, 365-A 

Jardim Boa Vista – Ibiporã – Pr 

CEP: 86200-000 

 

Telefone: 

Telefone: (43) 3178-3900 

 

Para validar o seu comentário, sugestão ou critica, pedimos que nos informe: 

 

1. O nome da propriedade ou grupo; 

mailto:certificacoes@genesiscertificacoes.com.br


 

CONSULTA PÚBLICA 

 

2. A sua relação com o candidato; 

3. O seu comentário, sugestão ou critica; 

4. Evidencias que sustentam a sua informação (fotos, documentos, vídeos, etc.) 

 

 Seus comentários, sugestões ou criticas serão avaliados pela equipe de auditoria. Caso as 

informações e as evidencias fornecidas sejam consideradas relevantes, serão realizadas as devidas 

verificações in loco, para verificar se a informação é procedente.  

 O autor do comentário, sugestão ou critica será notificado sobre o resultado da avaliação. 

 

 

Ibiporã, 10 de janeiro de 2022. 

 

A Genesis certificações agradece a sua colaboração! 

 

 

 

 

 


