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Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte “Irineu Alcides Bays” - FAPCEN 

 

De l Associação Control Union Certificates 

Assunto l Convite para a Consulta Pública da Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte 
“Irineu Alcides Bays” - FAPCEN 

Data l São Paulo, 28 de novembro de 2022 

 
 
Prezado (a) Sra. / Sr. 
 
A Associação Control Union Certificates (ACUC) por meio desta vem anunciar uma avaliação na Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Corredor de Exportação Norte “Irineu Alcides Bays” - FAPCEN Grupo IV em relação aos padrões 
mencionados abaixo. Os padrões utilizados podem ser obtidos acessando o seguinte endereço: 
www.responsiblesoy.org.  
 

Detalhes do Solicitante 

Empresa buscando certificação: 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte “Irineu 
Alcides Bays” - FAPCEN 

Grupo (se aplicável): Grupo IV 

Pessoa de contato: Samaycon Gonçalves 

Função: Supervisor Administrativo 

Endereço: Br 230, km 386, Fazenda Sol Nascente, Balsas, Maranhão. 

CEP: 65.800-000 

País: Brasil 

Telefone: +55 99 98148-8442 

Detalhes da Certificação: 

Sistema de Controle Interno: Grupo 

Tipo de aplicação: Inicial 

Padrões a serem utilizados para a 
avaliação  

- Padrão de Produção Responsável de Soja RTRS. Interpretação Nacional   
Brasileira Versão 3.1 – 01/06/2017  
 - Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável Versão 4.0 
- Padrão de Certificação em Grupo e Multisite RTRS. Versão 3.2 

Unidades (Localização) 

- Fazenda Galiota, Lote 04, Serra Grande, Ribeiro Gonçalves/PI 
- Condomínio Milla, Rod. PI 392, km 45, Baixa Grande do Ribeiro/PI 
- Fazenda Boa Esperança, Rod. Transcerrado, km 51, Uruçui/PI 
- Fazenda Itapuá, MA 006, Transpenitente, Tasso Fragoso/MA 
- Fazenda Temerante, MA 006, Transpenitente, Balsas/MA 

 
De acordo com os Requerimentos Operacionais e de Avaliação para Certificação do Padrão RTRS de Produção: 
• Os auditores devem entrevistar um número e variedade suficiente de pessoas afetadas ou envolvidas nas operações 

das unidades de produção para realizar observações factíveis e diretas em relação à conformidade com: 
o Os procedimentos e sistemas documentados da organização;  
o Todos os indicadores do padrão RTRS aplicável.  

 
Uma agenda estimada para avaliação é apresentada abaixo: 

Atividade Datas 

Consulta pública 28-11-22 

Reunião de abertura 12-12-22 

Avaliação dos documentos/ sistema da organização  12-12-22 

Visitas a campo 13 a 16 Dezembro de 2022 

Reunião de encerramento 16-12-2022 

http://www.responsiblesoy.org/
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Elaboração do relatório e revisão do relatório 29-12-22 

 

Equipe auditora 

Função Nome Qualificações 

Auditora líder Ana Lilian 
Especialista em avaliações nas áreas Agrícola, 
Ambiental, Saúde, Segurança, Bem Estar dos 
Trabalhadores e Trabalhista. 

 
A consulta das partes interessadas é um dos passos mais importantes no processo de certificação. Estes organismos 
nacionais, regionais e locais, e produtores de soja vizinhos são convidados para expor suas experiências e / ou opiniões. 
Você como um dos interessados, pode fazer uma contribuição positiva para a decisão da certificação. Portanto, pedimos 
que envie seus comentários sobre qualquer um dos seguintes tópicos relacionados com a conformidade do requerente 
(mas não limitado a): 
• Requisitos legais; 
• As questões sociais (incluindo a interação com as comunidades locais, as relações de trabalho, saúde e segurança, 

etc.); 
• As questões ambientais (incluindo a proteção ambiental e poluição); 
• 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 
 
Nós o encorajamos a participar e apresentar qualquer comentário ou sugestão sobre esta empresa. Por favor, responda 
por correio, fax ou e-mail ao Certificador do Programa (detalhes do contato abaixo) e RTRS Unidade Técnica (Tel.: +54 
11 45198010, E-mail: technical.unit@responsiblesoy.org). Se necessário, também pode contatar o Diretor Geral da 
Associação Control Union Certificates em São Paulo, Brasil (certifications@controlunion.com.br, tel.: +55 (11) 3035 
1600). 
 
O seu comentário / reclamação deve conter as seguintes informações:  

i. O nome do projeto,  
ii. A sua relação com o projeto,  

iii. Comentário / reclamação e sua relevância,  
iv. Material comprobatório (em anexos).  

 
Internamente, seus comentários serão devidamente avaliados pela equipe de auditoria. Apenas se o comentário/queixa 
for considerado relevante pela equipe de auditoria e / ou pelo pessoal da unidade técnica do RTRS, tais comentários / 
reclamações serão comunicadas ao requerente. O autor de tais comentários / queixas será notificado sobre o resultado 
da avaliação no prazo de três meses após a data em que a decisão de certificação for tomada.  
 
Após a reunião de encerramento, um relatório da avaliação de certificação será de domínio público nos websites da 
Control Union Certifications e do RTRS, incluindo um resumo do processo de consulta pública.  
 
No caso de o resultado não ser de sua satisfação, nós o convidamos a seguir o procedimento de resolução de litígios da 
Associação Control Union Certificates. Você pode acessar diretamente o Protocolo de Resolução de Disputas no nosso 
site (Artigo 15º do Anexo B do Regulamento de inspeção CU/Anexo 16 PM). Nossa equipe pode fornecer-lhe algum 
conselho sobre isso e / ou enviar os documentos apropriados ao seu pedido. Você também pode contatar diretamente 
a unidade técnica RTRS. 
 
Quaisquer informações adicionais sobre a certificação de soja responsável estão disponíveis mediante solicitação. 
 
Nós apreciamos o seu esforço e contribuição.  
 
Atenciosamente,  

 
 
 

Certificador 


