A SYSFLOR certifica por meio deste que uma auditoria independente foi concluída e a conformidade no nome de:

Suzano S.A. – Unidade Mucuri, BA
Suzano
Rodovia BR-101, km 945,4 n 7 km. Zona Rural, CEP:45930-000 , Mucuri – BA, Brasil. Localização Geográfica da UMF: 18.041464 S e 39.921178 W. CNPJ:
16.404.287/0001-55

Esta operação cumpre com todos os requisitos necessários para ser certificada como:

Floresta Bem Manejada
A Suzano S.A. – Unidade Mucuri, BA demonstrou cumprir com todas as qualificações necessárias para ser certificada como
floresta bem manejada em concordância com os Princípios e Critérios de Manejo Florestal Cerflor, conforme ABNT NBR
14789:2012.

Para os seguintes produtos e espécies:
Toras de Eucalyptus grandis, E. urophylla, E. camaldulensis, E. brassiana, E. tereticornis, E. citriodora, E. torelliana, E. pellita e
híbrido de E. grandis x E. urophylla.

Código de certificação: SYS-FM/CERFLOR-0013
Válido a partir de 21/02/2020 até 20/02/2025
Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo titular deste certificado possui certificação Cerflor. Os produtos ofertados, enviados ou vendidos pelo titular deste
certificado podem apenas ser considerados cobertos pelo escopo deste certificado quando a declaração Cerflor estiver claramente indicada nos documentos de venda e de transporte. A lista das espécies cobertas
pelo escopo deste certificado, assim como as declarações do Cerflor, podem ser encontradas em http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/empresas-cerflor.pdf, ou fornecidas mediante solicitação para Sysflor. A
validade deste certificado deve ser confirmada através do site http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/empresas-cerflor.pdf. Este certificado deverá permanecer sob propriedade da Sysflor, e este certificado assim
como todas as cópias ou reproduções deverão ser devolvidos para Sysflor imediatamente se solicitado. Documento emitido em: 21/02/2020.

_______________________________________
Dra. Vanilda Rosângela de Souza, Diretora
Cerflor/44-04

Sysflor Certificações de Manejo e Produtos Florestais Eireli - EPP.
Rua XV de Novembro, 1155, Sala 1605, Centro
Curitiba, Paraná – Brasil (80.060-000)

SYSFLOR hereby certify that an independent audit has been completed and conformity to the applicable standard(s) has been confirmed for:

Suzano S.A. – Mucuri Unit, BA
Suzano

Rodovia BR-101, km 945,4 n 7 km. Zona Rural, CEP: 45930-000, Mucuri – BA, Brazil. FMU Geographical Location: 18.041464 S e 39.921178 W. CNPJ:
16.404.287/0001-55

This operation meets all of the necessary qualifications to be certified as:

Well-Managed Forest
Suzano S.A. – Mucuri Unit, BA has shown to meet all of the necessary qualifications to be certified as a Well-Managed
Plantation in accordance with the Cerflor Forest Stewardship Principles & Criteria, according to ABNT NBR 14789:2012.

For the following products and species:
Logs of Eucalyptus grandis, E. urophylla, E. camaldulensis, E. brassiana, E. tereticornis, E. citriodora, E. torelliana, E. pellita
and hybrid of E. grandis x E. urophylla.

Certificate Code: SYS-FM/CERFLOR-0013
Valid from: 21/February/2020 to 20/February/2025
This certificate itself does not constitute evidence that a particular products supplied by the certificate holder is Cerflor-certified. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered
covered by the certificate when the required Cerflor claim is clearly stated on sales and delivery documents. The list of species that are included in the scope of this certificate and by Cerflor´s claims can be found at
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/empresas-cerflor.pdf, or will provided by Sysflor on request. The validity of this certificate shall be confirmed at http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/empresascerflor.pdf. This certificate shall remain the property of Sysflor; and this certificate, and all copies or reproductions shall be returned to Sysflor immediately upon request. Document issued in: 21/February/2020.

_______________________________________
Dra. Vanilda Rosângela de Souza, Diretora
Cerflor/44-04

Sysflor Certificações de Manejo e Produtos Florestais Eireli - EPP.
Rua XV de Novembro, 1155, Sala 1605, Centro
Curitiba, Paraná – Brasil (80.060-000)

