SCS Global Services declara que uma auditoria independente foi concluída e a conformidade com o(s) padrão(s)
aplicável(eis) está confirmada para:

Eldorado Brasil Celulose S.A.
Rod. BR 158 - km 231, Faz. Eldorado - Zona Rural, CEP: 79641-300, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brazil

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

Certificação de Plantação Bem Manejada
Eldorado Brasil Celulose S.A. demonstrou cumprir com todas as qualificações necessárias para ser certificada
como Plantação Bem Manejada em concordância com os Princípios e Critérios do Forest Stewardship Council®,
verificado através do padrão Eldorado Brasil Celulose S.A. demonstrou cumprir com todas as qualificações
necessárias para ser certificada como Plantação Bem Manejada em concordância com os Princípios e Critérios do
Forest Stewardship Council®, verificado através do padrão Avaliação de Plantações Florestais na República
Federativa do Brasil: Padrão Harmonizado entre as Certificadoras (FSC-STD-BRA-01-2014 V1-1) e os Requisitos
para uso das marcas registradas do FSC por portadores de certificados (FSC-STD-50-001 v1-2).

Para os seguintes produtos:
Eucalyptus urophylla, E. grandis, E. pellita e híbridos dessas espécies.

Código de certificação: SCS-FM/COC-004408 Código de Licença Marca Registrada:FSCC113536
Data de emissão: 10 novembro 2017

Data de validade: 9 novembro 2022

Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo titular deste certificado possui certificação FSC [ou Madeira Controlada do FSC]. Os produtos ofertados, enviados, ou vendidos pelo
titular deste certificado podem apenas ser considerados cobertos pelo escopo deste certificado quando a declaração FSC estiver claramente indicada nas faturas e notas de envio. A lista das espécies/produtos cobertas pelo
escopo deste certificado, assim como as declarações do FSC, podem ser encontradas em http://info.fsc.org ou fornecidas mediante solicitação para a SCS. A validade deste certificado deve ser confirmada através dos site http:
//info.fsc.org. Este certificado deverá permanecer sobre propriedade da SCS, e este certificado assim como todas as cópias ou reproduções deverão ser devolvidas para a SCS imediatamente se solicitado.
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