
Florestal Gateados Ltda. 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 Harmonizado entre as Certificadoras: FSC-STD-BRA-01-2014 V1-1, Indicadores de COC da SCS 
para EMFs V7-0, FSC-STD-50-001 V2-0.

Para os seguintes produtos:
Eucalyptus dunnii, Eucalyptus benthamii, Eucalyptus viminalis, Eucalyptus smithi, Pinus taeda, Pinus elliottii, Pinus 
“eliondurensis,” Pinus patula, Araucaria angustifolia, Cupressus lusitanica, Cryptomeria japonica, Cunninghamia 
lanceolata. 

Código de Certificação: SCS-FM/COC-00126P 
Código de Licença Marca Registrada: FSC-C100033

Data de emissão: 15 julho 2020     Data de validade: 14 julho 2025

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.

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

Florestal Gateados Ltda.
Rodovia SC 390, Km 204, S/N, Campo Belo do Sul, SC 88580-000, Brasil

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

Certificação de Plantação Bem Manejada

Brendan Grady, Director, Forest Management
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