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

Eldorado Brasil Celulose S.A.
Eldorado Brasil Celulose S.A. – Rodovia BR 158, s/n, Km 231, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul – 79.641-300, Brasil

Escritório São Paulo – Margem Direita do Rio Tietê, s/n, Zona Rural, Anhembi, São Paulo – 18620-000, Brasil
Eldorado USA – 322 East Main Street, Branford, Connecticut – 06405, USA
Cellulose Eldorado Austria GmbH – Schwertgasse 2/XVIII, Vienna – AT 1010, Austria
Este certificado multi-site cobre a produção e distribuição de celulose utilizando os sistemas de transferência e
crédito, e a distribuição de toras entre as unidades utilizando o sistema de transferência. O certificado também
cobre um sistema de devida diligência para o controle de madeira obtida de Mato Grosso do Sul, e a venda de
Madeira Controlada FSC.

A(s) unidade(s) está(ão) certificada(s) em cadeia de custódia para vender produtos como:

FSC 100%, FSC Misto, FSC Madeira Controlada
A avaliação foi conduzida pela Scientific Certification Systems (SCS) em concordância com as regras do Forest
Stewardship Council® A.C. (FSC®).
Padrões FSC:FSC-STD-40-003 V2-1; FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V1-2; FSC-STD-40-005 V3-1

Código de Certificação SCS-COC-004432 Código de Licença: FSC-C113939
Código CW: SCS-CW-004432
Data de emissão: 12 dezembro 2017 Data de validade: 11 dezembro 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 nos documentos de venda e entrega. 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, assim como todas as cópias ou reproduções deverão ser devolvidas para a SCS imediatamente, se solicitado.
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