
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT CHAIN OF CUSTODY OF

RINA-COC-000540

J.Andrade's Industria e Comercio Grafico Ltda
Rua Bandeirantes, 155/167, Vila Conceição, Diadema-SP DIADEMA (SP) BRASIL

Rua Bandeirantes, 155/167, Vila Conceição, Diadema-SP Diadema (SP) BRASIL

DEVELOPMENT, MANUFACTURE AND SALES OF GRAPHICS PRODUCTS (P7.2, P7.4, P7.6, P7.7, P7.8, P7.9, P7.10,
P8.4, P8.5, P8.6, P9) FSC MIX BY TRANSFER SYSTEM

A validade deste certificado
deve ser verificada em

http://info.fsc.org

The validity of this certificate
shall be verified on

http://info.fsc.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICADO N°

CERTIFICAMOS QUE A CADEIA DE CUSTÓDIA DE

/  FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

/ IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo detentor de certificado é certificado pelo FSC (ou Madeira Controlada pelo FSC).

Este certificado permanecerá como propriedade do RINA e todas as cópias ou reproduções deste deverão ser devolvidas ou destruídas se solicitadas pelo RINA.

This certificate shall remain the property of RINA and all copies or reproduction of this shall be returned or destroyed if requested by RINA

/ IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
Para obter a lista completa

de grupos de produtos
abrangidos pelo

certificado, consulte o
banco de dados no site:

http://info.fsc.org

For the full list of product
groups covered by the
certificate refer to the
database on the site:

http://info.fsc.org

FSC®-COC

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC-Controlled Wood). Products offered,
shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and

shipping documents

28.10.2019
Primeira emissão
First Issue

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Sistema COC certificado desde:
06/01/2010CoC System certified since:

FSC-STD-40-004 V3.0

Laura Severino

Certification Innovation &
Sustainability, Head

13.12.2019
Emissão
Current issue

Expiry date 15.12.2024
Validade

Os produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo detentor do certificado só podem ser considerados abrangidos pelo escopo deste certificado quando a declaração FSC
requerida estiver claramente indicada nas faturas e documentos de embarque.

A validade deste certificado depende do resultado de uma auditoria anual/semestral e de uma auditoria completa, a cada cinco anos, da cadeia de custódia.

The validity of this certificate is dependent on an annual/six monthly audit and on a complete review, every five years, of the chain of custody

O uso e validade deste certificado está sujeito à conformidade com o documento RINA: Regulamento para Certificação de Cadeia de Custódia de produtos florestais

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Chain of Custody of forest products

DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS (P7.2, P7.4, P7.6, P7.7, P7.8,
P7.9, P7.10, P8.4, P8.5, P8.6, P9) FSC MIX, SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA.

 NAS SEGUINTES UNIDADES OPERACIONAIS

ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM A NORMA

PARA OS SEGUINTES PRODUCTOS


