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NÚMERO APCER-COC-150399       NÚMERO LICENÇA FSC®C003547 
Number           FSC® License Number   

 

EDELMANN BRAZIL EMBALAGENS LTDA. 
Av. Das Indústrias, 715 - Distrito Industrial 

94.930-230 CACHOEIRINHA | RS 
BRASIL 

 
implementou um sistema de cadeia de custódia FSC® que cumpre os requisitos do Forest Stewardship 

Council®, definidos nas normas  
has implemented a chain of custody system that meets the requirements of Forest Stewardship Council standards 

 

FSC STD 40-004 V3-0 

 

para o âmbito de produção de embalagens de papel cartão, etiquetas adesivas e cartões de visita 

for the scope of paper packaging production of cardboard, adhesive labels and business cards  

 

A lista de grupos de produtos incluídos no âmbito do certificado pode ser obtida, sob pedido, junto da APCER ou consultada em www.fsc-

info.org. Este certificado não constitui uma evidência que um determinado produto, fornecido pelo detentor deste certificado, seja um produto 

certificado FSC (ou de madeira controlada FSC). Os produtos oferecidos, expedidos ou vendidos pelo detentor do certificado apenas podem ser 

considerados como abrangidos pela certificação FSC quando a alegação FSC requerida é expressamente colocada nas faturas e guias de 

remessa. A APCER mantém a propriedade deste certificado e das suas cópias que devem ser devolvidos sob pedido da APCER. 

 

The product group list included in the scope of this certificate can be obtained, upon request from APCER or verified in www.fsc-info.org. 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. This certificate remains the property of APCER. All copies must be returned to APCER 

upon request. 

 

 

 

 

 

Certificado 
Certificate 

Data da primeira emissão  2006-10-19   
Date of first issue:  

Versão 1 
Version 

Emitido em 2021-10-11 Valid until  
Date of issue 

Válido até 2022-10-18 
Valid until  
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