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para o seguinte âmbito:

de desempenho

FSC
®

Chain-of-Custody

C E R T I F I C A D O

Pelo presente, a TÜV NORD CERT GmbH certifica que foi realizada uma avaliação independente, de acordo com
FSC -STD-40-004, V3-0; FSC -STD-50-001, V2-0; FSC -STD-40-003, V2-1; FSC -STD-40-007, V2-0 em® ® ® ®

nome de

Essen, 2021-07-07Organismo certificador
em TÜV NORD CERT GmbH

A validade deste certificado deverá
ser verificada em info.fsc.org

Válido até 2023-04-22

Válido de 2018-04-23Código FSC de Registo de Certificado: TUEV COC-- 000768-002

Registo de Certificado TUEV n.º:

Compra de papel para embalagem (FSC Misto; FSC Reciclado); desenvolvimento,
produção e venda de chapas, caixas e acessórios de papelão ondulado (FSC Misto)
̶ Sistema de Porcentagem

Esta empresa está habilitada a utilizar a marca registada Forest Stewardship Council (FSC) para os produtos e/ou serviços®

acima mencionados

Este certificado foi atribuído em conformidade com os procedimentos de auditoria e certificação de TÜV NORD CERT e está sujeito a
auditorias de supervisão regulares. Este certificado permanece propriedade de TÜV NORD CERT GmbH e deverá ser devolvido se
solicitado. Este certificado, por si só, não constitui prova de que um produto em particular fornecido pelo titular do certificado está
certificado pela FSC [ou FSC para Madeira Controlada]. Os produtos disponibilizados, expedidos ou vendidos pelo titular do® ®

certificado apenas podem ser considerados cobertos pelo âmbito deste certificado quando a reivindicação de FSC necessária®

constar claramente nas faturas e documentos de expedição.Este certificado é válido apenas em conjunto com a TÜV NORD CERT
certificado, Registration No. 44 751 160315.
Avalidade pode ser verificada em .https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank

44 160315 2-00751
Ralatório de Auditoria n.º 3521 8698

Accredited by ASI for certification against
voluntary sustainability standards

Irani Papel e Embalagem S.A. –
Unidade Embalagem SC
Rodovia BR 153, Km 47, Vila Campina da Alegria
Vargem Bonita, Santa Catarina 89675-000
Brasil

.


