A SYSFLOR certifica por meio deste que uma auditoria independente foi concluída e a conformidade no nome de:

Westrock, Celulose, Papel e Embalagens Ltda.
Avenida Rigesa, 2929, João Paulo ll, 89490-000, Três Barras, Santa Catarina, Brasil. Localização Geográfica da UMF: 26°09'11"S e 50°13'24"O.
CNPJ: 45.989.050/0005-05

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

Floresta Bem Manejada
A Westrock, Celulose, Papel e Embalagens Ltda. demonstrou cumprir com todas as qualificações necessárias para ser
certificada como floresta bem manejada em concordância com os Princípios e Critérios de Manejo Florestal Cerflor, conforme
ABNT NBR 14789:2012.

Para os seguintes produtos e espécies:
Toras de Eucalyptus benthamii, Eucalyptus dunnii e Pinus taeda

Código de certificação: SYS-FM/CERFLOR-0014
Válido a partir de 01/04/2020 até 09/02/2025
Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo titular deste certificado possui certificação Cerflor. Os produtos ofertados, enviados ou vendidos pelo titular deste
certificado podem apenas ser considerados cobertos pelo escopo deste certificado quando a declaração Cerflor estiver claramente indicada nos documentos de venda e de transporte. A lista das espécies cobertas
pelo escopo deste certificado, assim como as declarações do Cerflor, podem ser encontradas em http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/empresas-cerflor.pdf, ou fornecidas mediante solicitação para Sysflor. A
validade deste certificado deve ser confirmada através do site http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/empresas-cerflor.pdf. Este certificado deverá permanecer sob propriedade da Sysflor, e este certificado assim
como todas as cópias ou reproduções deverão ser devolvidos para Sysflor imediatamente se solicitado. Documento emitido em: 01/04/2020

_______________________________________
Dra. Vanilda Rosângela de Souza, Diretora

Cerflor/44-04

Sysflor Certificações de Manejo e Produtos Florestais Eireli - EPP.
Rua XV de Novembro, 1155, Sala 1605, Centro
Curitiba, Paraná – Brasil (80.060-000)

SYSFLOR hereby certify that an independent audit has been completed and conformity to the applicable standard(s) has been confirmed for:

Westrock, Celulose, Papel e Embalagens Ltda.
Avenida Rigesa, 2929, João Paulo ll, 89490-000, Três Barras, Santa Catarina, Brasil. FMU Geographical Location: 26°09'11"S e 50°13'24"O.
CNPJ: 45.989.050/0005-05

This operation meets all of the necessary qualifications to be certified as:

Well-Managed Forest
Westrock, Celulose, Papel e Embalagens Ltda. has shown to meet all of the necessary qualifications to be certified as a WellManaged Plantation in accordance with the Cerflor Forest Stewardship Principles & Criteria, according to ABNT NBR
14789:2012.

For the following products and species:
Logs of Eucalyptus benthamii, Eucalyptus dunnii and Pinus taeda

Certificate Code: SYS-FM/CERFLOR-0014
Valid from: 01/04/2020 to 09/02/2025
This certificate itself does not constitute evidence that a particular products supplied by the certificate holder is Cerflor-certified. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered
covered by the certificate when the required Cerflor claim is clearly stated on sales and delivery documents. The list of species that are included in the scope of this certificate and by Cerflor´s claims can be found at
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/empresas-cerflor.pdf, or will provided by Sysflor on request. The validity of this certificate shall be confirmed at http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/empresascerflor.pdf. This certificate shall remain the property of Sysflor; and this certificate, and all copies or reproductions shall be returned to Sysflor immediately upon request. Document issued in: 01/04/2020.

_______________________________________
Dra. Vanilda Rosângela de Souza, Diretora
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Sysflor Certificações de Manejo e Produtos Florestais Eireli - EPP.
Rua XV de Novembro, 1155, Sala 1605, Centro
Curitiba, Paraná – Brasil (80.060-000)

