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

Suzano S.A. Unidade Imperatriz, MA
Suzano
Avenida Newton Bello s/n, Bairro Santa Rita (Estrada do Arroz, km 13, Povoado Bacaba), Imperatriz, Maranhão, CEP: 65919-050, Brasil. Localização Geográfica da
UMF: 5° 20' 32,683'' S e 47° 43' 31,947" O. CNPJ: 16.404.287/0191-74.

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

Floresta Bem Manejada
A Suzano S.A. Unidade Imperatriz, MA 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 e toretes 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-0001
Válido a partir de 02/06/2019 até 01/06/2024
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: 22/10/2019.

_______________________________________
Dra. Vanilda Rosângela de Souza, Diretora
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