Fedrigoni Brasil Papéis Ltda.
Rodovia da Convenção, 30, Bairro Salto de São José
Salto/Sao Paulo

Prezado (a) :

Temos a satisfação de informar que, como resultado de nossa recente avaliação, o seu empreendimento foi
certificado pelo Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola) como um empreendimento de
Cadeia de Custódia FSC® (Forest Stewardship Council® - Conselho de Manejo Florestal).

O FSC® é uma organização independente, não governamental e sem fins lucrativos, fundada para promover o
manejo responsável das florestas de todo o mundo. A certificação FSC® proporciona um vínculo extremamente
confiável entre a produção responsável e o consumo de produtos florestais, possibilitando que consumidores e
empresas tomem decisões de compras que beneficiem pessoas e meio ambiente, além de fornecer valor
contínuo para os negócios.

Abaixo, as informações do seu certificado:

Fedrigoni Brasil Papéis Ltda.
Código do seu certificado: IMA-COC-003512
Código de Licença da marca registrada pelo FSC®: FSC-C015705
Validade: 20 de dezembro de 2018 a 12 de outubro de 2023

A validade do seu certificado depende da conformidade de sua organização com os requisitos da certificação
FSC® e de todas as obrigações descritas em seu contrato de certificação.

Um kit de boas vindas para os detentores de certificados está disponível, online, para fornecer informações,
orientações e contatos sobre o sistema FSC®. Acesse: http://welcome.fsc.org, para saber mais. Os titulares dos
certificados receberão automaticamente um e-mail do FSC® quando o Imaflora registrar o detentor do
certificado no sistema do FSC®.

Agradecemos e os parabenizamos pelo compromisso com o manejo florestal responsável, valor
intrinsecamente ligado aos objetivos estratégicos e a causa do Imaflora e do FSC®.

Permanecemos à disposição para dúvidas e comentários.

Atenciosamente,

_____________________
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Fedrigoni Brasil Papéis Ltda.
Rodovia da Convenção, 30, Bairro Salto de São José - Salto/Sao Paulo
Escopo da certificação
Tipo de certificado: Individual
Padrão: FSC-STD-40-004 V3-0;FSC-STD-50-001
Grupo de produtos: Produtos de celulose e papel
Código de Licença FSC® : FSC-C015705

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: IMA-COC-003512

VALIDADE: De 20/12/2018 a 12/10/2023

Informações adicionais sobre o escopo incluindo lista de produtos completa e a validade está disponível no info.fsc.org

Este certificado não constitui evidência de que um determinado
produto de um empreendimento é certificado FSC®. Um produto só
pode ser considerado certificado se declarado claramente nos
documentos de venda e entrega do produto. Este certificado é de
propriedade do Imaflora e todas as cópias ou reproduções devem ser
devolvidas ou destruídas, se solicitadas.
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