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

AMCEL - Amapá Florestal e Celulose S.A.
Rua: Cláudio Lúcio Monteiro S/N Bairro: Novo Horizonte, Santana, Amapá, Brasil

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

Certificação de Plantação Bem Manejada
AMCEL - Amapá Florestal e 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 Padrão Harmonizado entre as Certificadoras (FSC-STD-BRA-01-2014 V1-1);
FSC-STD-50-001 V2-0, SCS COC Indicators for FMEs V7-0.

Para os seguintes produtos:
Eucalyptus urophylla, E. grandis, híbridos de E. urophylla x E. grandis e, outros híbridos com E. pellita, E. brassiana, E. tereticornis e
E. camaldulensis (eucalipto); Acacia mangium (Acácia); Pinus caribaea (pínus)

Código de certificação: SCS-FM/COC-00114P Código de Licença Marca Registrada:FSCC023383
Data de emissão: 23 dezembro 2018

Data de validade: 22 dezembro 2023

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. Quando um certificado
abrange mais de um local, os produtos e processos/ actividades abrangidos são realizados pela rede de locais participantes e não necessariamente por cada um deles.
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