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CERTIFICADO  

CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-815250

Campo de atenção:

FSC Chain of Custody (COC)

Emitido para:

Palmasola SA Madeira e Agricultura

 
Palma Sola, Brasil

Projeto em: Brasil

Padrão:

FSC-STD-40-005 V3-1 Company Evaluation of FSC Controlled Wood; ,FSC-STD-40-004 V3-0 Chain of Custody Certification;

,FSC-STD-50-001 V2-0 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders; 

 Validade: 05 Julho 2021 

A validade desse certificado deve ser verificada em www.fsc-info.org.

A Control Union Certifications declara ter auditado a(s) unidade(s), e/ou produtos do portador do certificado mencionados acima e ter os

encontrado em acordo com os padrões mencionados acima.

Este certificado abrange a(s) unidade(s), e /ou produto(s) como mencionados no anexo autenticado deste certificado. A lista completa dos

grupos de produtos abrangidos pelo certificado pode ser encontrada no Portal do FSC dos certificados registrados (www.fsc-info.org).

Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo portador do certificado é certificado pelo FSC

[ou Madeira Controlada FSC]. Produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo portador do certificado podem somente serem considerados

abrangidos pelo escopo do certificado quando os pedidos FSC requeridos são claramente indicados nas faturas e documentos de

transporte.

Este certificado está em vigor até nova ordem, desde que o cliente acima mencionado continue cumprindo com as condições estabelecidas

no contrato de cliente com a Control Union Certifications. Com base nas inspeções anuais que a Control Union Certifications realiza, este

certificado é atualizado e mantido em vigor. 

Data da certificação:

06 Julho 2015

Local e data da emissão:

Sao Paulo, 08 Julho 2020

CERTIFICADO No:: C815250CU-COC-02.2020

REGISTRO No: CU 815250

Declarado por:

Em nome do Diretor

Miss A. P. Curvelo Alvarez

Certificador

Control Union Certifications

Meeuwenlaan 4-6

8011 BZ ZWOLLE

The Netherlands

http://www.controlunion.com

tel.: +31(0)38-4260100



Anexo ao

CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-815250

FSC Chain of Custody (COC)
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A CU realizou uma inspeção, conforme mencionado no contrato do cliente assinado por:

Palmasola SA Madeira e Agricultura

Avenida Crestani, 515

89985-000 Palma Sola

Brasil

Este certificado dá o direito, em conformidade com o contrato com o cliente, com base na acreditação da CUC pelo Forest

Stewardship Council (FSC), para usar o logo FSC para a(s) unidade(s), processo(s) e/ou produto(s)mencionados abaixo. Uso

do logo FSC (comercial) em produtos é somente permitido para produtos mencionados em "produtos"em conformidade

com essa categoria.

Este certificado e suas cópias ou reproduções devem retornar a CU imediatamente quando solicitado. Mais informações

sobre o cliente e/ou produtos e/ou unidade podem ser obtidos no site da CU (www.controlunion.com/certifications) ou

entrando em contato com a CUC.

Este certificado, referido no contrato do cliente como escopo do certificado, abrange o(s) seguinte(s) produto(s), que

cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

Certificado produtos

      

Produto no. Nome do produto categoria Unidade(s) de processamento

P 063787 W7.1 Lamina de madeira desenrolada FSC 100% PRC 019272

P 063794 W8.1.2 Compensado laminado FSC 100%, FSC Mix PRC 019272

Este certificado abrange a(s) seguinte(s) unidade(s) de processamento, que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

Unidades de processamento

        
Unidade no. Nome da unidade Ref. da

unidade

Endereço Processos

PRC 019272 Palmasola SA Madeira e

Agricultura

D-01 Avenida Crestani, 515

Palma Sola, SC

Brasil

Processamento primario, Processamento

secundario

Este certificado, incluindo o anexo permanece sendo de propriedade da Control Union Certifications e pode ser retirado em

caso de terminações como mencionado no contrato com o cliente, ou em caso de ocorrerem mudanças ou desvios dos dados

acima mencionados. O licenciado é obrigado a informar a Control Union Certifications imediatamente de qualquer alteração

nos dados acima mencionados. Apenas um certificado original e assinado é válido.

 

Data da certificação:  Autenticado por

06 Julho 2015  

Local e data da emissão:  Em nome do Diretor

Sao Paulo, 08 Julho 2020  Miss A. P. Curvelo Alvarez

  Certificador

Este certificado não pode ser usado como certificado de garantia para as mercadorias entregues!




