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Secretaria de Govemo dâ Presidênciâ da Râpúblic€
SacjetaÍia Esp€cial da Mbrc e Pequena Emprê3a
DepaÍtamento de Rêgistro Empresârial e lntêgraçáo
Secíetaíia de Estado de Desenvoúimenlo EconômicD de Minas Gerais
Junta Comeícial do Eslado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTTCAÇÃO - REGTSTRO D|G|TAL
CeÉiÍico que o ato, âssinado digitalmente, da empresa NORFLOR EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS
LTOA, de nire 3í20790581-4 e protocolado sob o número 171144,669-1 em OglO3l2O17, encontra-se
registrado na Jucemg sob o número 6238717, êín 1OlO3l2O17. O ato foi def€rido digitâlmêntê pêlo
examinador Roberto Ferreira.
Assina o registro, medianle certific€do digital, a Secretária-Geral, Marinêly de Paula Bomfim. Para sua
validaçáo, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http/
portalservicos.juc€mg,mg.gov,br/Portal/pagesi/imagemProcesso/viaUnicâ jsf) ê informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Documento Principal

Bêlo Horizonte, Seía-feira, 10 dê Março de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Páginâ I de 'l

Junta Coheídaldo Estado dê Minas Gêrais
CêíiÍtco r€glsr.o sob o nc 6236717 em 1OlO3l2O17 da Empresã NORFLOR EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, Nlr€ 31207905414 ê
píotocob 1rí42t669r - OA/03/2017. Aúênticáção: r72B57Ar F7A3AAÂ9459FD3775C747108C75F9C. Madnêly ds Peula BoíÍriim - Sêcrelá.iacêrâ|.
FáE vdidêí .siê documêntô, âcê6se wrvú/.juém9.mg.gov.br e inÍl)m6 nc do pÍotocolo 17l1212t.669-l ê o código dê sêgur8nçs OUZW Está .ópiâ Íoi

autenticsda dlgiLalmento € assinâda êm 13103/2017 por Marlnely de Pâula Bomfm - S€ctêtáÍia-Gêral- ,,\.a\ .L-e-
\*láíffià Pá9 12113
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026.166.587-12 FLAVIO ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA
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026.166.5a7-',12 FLAVIO ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS r:

Registro Digital

O ato foi defeído e assinado digitalmente por

ldentifi caçâo do(s) Assinante(s)
CPF Nomê

914.673.47647 ROBERTO FERREIRA

873.638.95640 MARINELY DE PAULÂ BOMFIM

Belo Horizonte. Sôxta-fêira, 10 de Maíço de 2017

LTDA, Nire 31207905614 €
a Bom6m - Sêc.etána-Ge.â1.
uEnça OUZW Estã cópia Íoi

@
Junia Comercial do Estãdo dê Minas ceÉis
CertlÍco rÊgistro sob o nô 6236717 em 10/03/2017 da Empresa NORFLOR EMPREENDTMENTOS AGRTCOLAS
píolo.olo 17144669'l - Oa/03/2017. Autênl câÉo: 172B57B1F783ABA9459FD3775C7B71OBÇ75F9C- Ma.inêly dê paut
Para validãr êste doc!mênro, â@*6 wgw,jucem€.mg.gov,br e níome no do protocoto j7li44.669-1 ê o códrgo de sêg
autontic€da digrLalmonle s assinada 6m 13/032017 por Marinely de Pautâ BomIm - SêcÍolária-cerat.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENÍE E DESENVoLVIMENTo SUsTENTÁVEL. SEMAD
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O Conselho Estadual de polÍt ica Ambiental . COpA M, no uso de suas atrabu ições e com base no artigo í4 do Decno 41,844, de 25 de Junho de 2008, concede Licença de Operação Corretiva à NORFLOR E DIMENTOS AGRICOLTDA, para
do Meio, Ri
Josenópolis,

as atividades de silv
beiião 'das Piabanh

Paôre Carvalho
1/2008; êm ddcisão

e Grão Mo

icultura e prod ução de carvão vegeta oriunda de Íloresta plantada, localizada nas Fazendas Cóas (Curra linho), Curral dos Gerais, Boa Visla, Corisco/Macuco e Água Sa nta, nos municÍpiosgol/MG, no estado de Minas Gerais conforme processo administrativo deda Unidade Regional Colegiada Norte de Minas, reunida no dia Og/í 2t2008

nem substitul a obtenção pelo requerente,;

8/00

sem cüàôiêionãntes
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Valldade

pela leglslação federal, estadual e

(quatro) anos.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENT O SUSTENTÁVEL - SEMAD

LOC No0í1812008 NM

lC:ENÇA AMBIENTAL
.{

hTIB/F
I

ifl

O Conselho Estaduat de Politica Ambiontal - COPAM, no uso de suas atribulções e com basê no artig o í4 do Decretcitiil'
no 44.844, de 25 de Junho de 2008, concede Licença de Operação Corretiva à NORFLOR EMPREENDIMENTOS AGRICO
LTDA, para as atividades dg silvicultura e produção de carváo vegetal, oriunda de floresla plantada, localizada na Fazendas S
Terezinha, Ribeirãô das Piábânnas flaquara), Óüvidor le Ouvidor ll, nos municÍpios de Joselópolis, Padre Carvalho e G
Mogol/ltlG, no estado de Minás Gerais conforme processo administrativo de no 215l211el00í /2008, em decisão da Unidade Regio
Cole iada Norte de Minas, reünida no dia 09/1212008
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@GOVERNO OO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AI,4BIENTE E DESENVOLVI I\IENTO SUSTE NTA\/EL .
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REGISTRO: 23129512011 .6-oil ít*
'k},AUToRIzAçÃo AMBIENTAL DE FUNCIoNAMENTo

N'01031/2011

O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, no uso de suas atribuiqÓes. com base no

Art.50, inciso lx da Lei no 7.772, de I setembro de 1980, an. 40, inciso vlll, da Lei Delegada n' 178.

de 29 de janeiro 2007, e de acordo com o art. 40, vlll. do Decreto n0 44.667. de 03 de dezembro de

2007, DeliberaÇáo coPAM no 429, dê 03 de agosto de 2010, art. 5,o do Decreto 44.844 de 25 de

junho de 2OOB e art. 20 da Deliberâçáo NoÍmativa COPAM no 74, de I de setembro de 2004. por meio

de sua SecÍetaÍia Executiva, .AUTORIZA O FUNCIONAMENTO do empreendimento NORFLOB

EMpREENDTMENTOS AGRICOLAS LTDA / FAZEI'lDA RIBEIRÀO DAS PTABANHAS ltvterRiCuraS

2.015, 2017 E 2.018), CNPJ 08.979.77210001-29, para a alividade de silvicultura (671.16 na)

enquadrãda nâ DN 7412004 sob o código G-03-02-6i no município de GRÃO MOGOL no estado de

Minas Gerais, conÍorme pÍocesso administrativo n"05560/201 1i001/201 1 ' em conÍormidade con

normas ambientais vigentes.

Validade 4 (quatro) anos, com vencimento em 07 de Abril de 20.15

Montes ClaÍos, 07 de ir 201 1
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Laís Fonseca dos Santos

Superintendente Regional de Regularizaçáo Ambiental do Norte de M

Esta autorizaçào náodispensa nem substitui a obtençào, Pelo requerente, de certidões, alvar'

au?orizações, de qualquer nalurê2a, exigidos pela legislaçáo Féderal, Estaduál ou Municipal.

3

Josó CoÍroa l,lachado s/'n - lbituíunâ

;0
)

À
1

(38)32247538 - É-mâil:



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO OE IV'IEIO AMBIENTE E DE

REGISTRO: 08674912011

SENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMAD
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AUToRTzAÇÁo nuar rruTAL DE FUNCToNAMENTo
No 00253/2011

O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, no uso de suas
atribuiçoes, com base no inciso lX do Art.50 da Lei no 7.772, de B

setembro de 1980, inciso Vlll do Art.40 da Lei no'Í 2.585, de 17 de
julho de 1997 e de acordo com o inciso Vlll do Art.40 do Decreto no

43.278, de 23 de abril de 2003 e Aft. 20 da Deliberaçáo Normativa
COPAM no74, de 9 de setembro de 2004, por meio de sua Secretaria
Executiva, AUTORIZA O FUNCIONAMENTO do empreendimento
NORFLOR EMPREENDIMENTOS AGRíCOLAS LTDA / FAZENDA
RTBEIRÁO DAS PTABANHAS (SÁO JOSE - MATRTCULA 2.811),
CPF/CNPJ 08.979.77210001-29, paru a atividade de silvicultura (670
ha) enquadrada na DN74/2004 sob o código G-03-02-6; localizado no
município de JOSENOPOLIS, no Estado de Minas Gerais, conforme
processo administrativo no 0052212011100112011, em conÍormidade
com normas ambientais vigentes.

Validade: 4 anos

MONTES CLARO S, 1 1 de-Fevereiro de 2011
--l

,«írA l- t?

Laís Fonseca dos Santos
Superintendente Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável do Norte de Minas

Estd autorizeção náo dísperrsa nem substilui e obtençáo, pelo requerente, de
certidões, elvetás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidos pela
legislaçáo Federal, Estadual ou Municipdl.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTAOO,DE MEIO AMBIÊNTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. S

cERnDÃO Nô 037063/2012

/sEr,l\r

ffi*^
%,&A Superintendência Regional de Regulariza$o Ambienral do Norte de Minas ,

CERT|FICÀ por Íequerimento do interessado que,. NORFLOR EMPREEDTMENTOS

AGRíCOLAS LTDA, CNPJ No 08.979.2/ZOOO1-29, protocolou o Formutário de

Caracterizaçáo ào Empreendimento lntegrado - FCEI, sob o no FJ}2A6II12O1Z, para o

licenciamento ambiental do empreendimento FAZENDA SÁO fneúCTSCO E CURRAL

GERAIS, o quê segundo inÍormaçáo do requerente desenvoMê a atividade de silücültura

(área útil: 450 ha) enqúadÍada na DN 7412004 sob o código G-Og-02-6 no município de

GRÃO MOGOL neste Esítedo. Após análise d_o íormulâio, foi veriÍicado que ô porte e o

potencial poluidor do empreendimento sâo inferiorés àqueles relacionados no Anexo Único

da DeliberaÉo Normativa GOPAÍvl NE 74, de 09 de setembro de 2OO4, náo sendo, portanto,

passível dê licênciamento, nem mesmo de autorização ambiêntal para funcionamento

pelo Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM.

Esta c€rtidáo náo-exime o requ;rente rje obter junto aos órgàos ambientais competefttes i,

oúorga para direito de uso de recursos hídricos, autoriza@o para intervenÉo em área de.rr:-l

presenragáo pêÍÍnanente e supressáô dê vêgetaçáo e averbar a reserva legal, assim coÍ.Io.. .

da anuência do órgão gestor em caso de estar situado no entoÍno de

conselaçáo do grupo de proteÉo integral ou em unidade de conserveÉo do g

su§tentavel.

MONTES CLAR rerr de 2012

GISLANDO VI SOUZA

Superintendência Bêgionai dê RegulerizaÉo Ambiêntal Nóie de Minas

É!ãEéõlãffiã.orffiÉ]id

,;l'i

jr;:,1ii
:'iÍ::r!
i:i.1:íi:

r.:l:.'

.0ir'i N'

Àv. Jo6é Conrá Mâcbado, sib' - IbitlruÍu - 39401832- MONTÊS CIAROSn\,íG
FoDê: 3q322+7500 - Fax: 393224 7538 E-dlÂiL: supÉÍn.ím@mcioambicnlc.írg.gov.b!-Home pag€;
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, coüiixo oo ESTADo DE MINAs cERAIS
. Sêcreiàliúe fstad-o de Meio Ambientê e Desenvolvimento Sustentável

'-'Sirp?rin-têrD-i!ênciaRerionàldeRcgulâriáçãoAmbiental
t :süp,m n*&te dd }tinas

iúont". Claros, 04 de Marqo de 2013'

a e Souza

' Supêrint-endência R egi al de Begí/"n="n.o Ambienta

islando

osé Corrca s/n - Bairro lbin:runa - Monres Claros -MG
CEP.:39+0G000 - TeL (3S) 322+7s OO - *nail st:Pratn-nm@ meioambiente.mg.gôv.br
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N,C,H FLoFT

IIOBFI.OB EMPREEI,IDIMEiÍrOS
AF''ColáS LToÀ

Aüííanoel José dos Santos.3g7
Centro

Padre Carvalho - MG

39573{00
IeleÍones: (38) 323&8303

(38) 3238-8190

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2012.

Oficio:.O19DO12

Assunto: Unificar processos técnicos da Norflor.

Prezada Diretora Cláudia Beatriz.

A NorÍlor Empreendimentos AgÍícolas Ltda. solicita que gejam unificados os

Proceslos Técriicos OO215]2OOA e OO223DO08; as Autoüações Ambienteis de

Funcionamento 01031, 00253/201i; a Declara o Não Passível 03706312012

,
E também

013966, O

015929t20

ue significante 004220, 01 3965,

, 0ís926, 015927, 015928,6

8

Em anexo

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais-

Atgnpiosamenfe,

F ano Dias Goula_rt
Coordenador Ambiental

Sra. Cláudia Beal,z
ói'áãããã +"i"-rEcnico dá suPRAM NM
Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimêntó Sustentável;
Av. José eônêa Mâchado, sy'n - Baino lbituruna
Montqs Claros/Minas Gerais
CEP: 39400{00

:Clha il"
{Ud

_a0

le3islal Copat l1/!l/Tttl !4t?.e - tíJS188/2üt?
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GoVTiIiNO DO ESTADO DE IvIINAS CERAIS.
I su"*t.i ia-db E.tadô'de Meio Anitiiente e Deseniolv

)
€$A!D

irnento Susterrtável - SEM

Iil.,i.

-' Sistéina'Estadual de Me io Arnbiente - SISEMA.
StibsecÀtaria de Gestãó e Regtrlarização Árnbieltal lrtegr'àda - SGRAI

Supeliniengência Regiàiral de Regrrlatização Arnbienta[ - SUPRAM Norte de M

TERMO DE AJUSTAMENÍO DE CONDUTA QUE ENÍRE SI

CÊLEBRAM A NoRrtoR etu pntÊruotMrruros AGRíc'oLAs, .l i '. ..

TTDÂ. E A'SECRETARIA DE ESTAOO DE MEIO AMBIENTE E

oeier,rvorürrvrrpro susrENTÁvEL'i. srttlo pÁne. a
ADEQUÂçÃO. DE 

. 
EMPREENDIMENTO- À TEGISTAçÃO

AMSIENTAT.

j '., !
I pilo Êresentê'instà,ir.nio,'.. ruonrloR. EMPREENDIMENTos AGRícoLAS LTóA,. pessoa 

'lurÍdtca 
dÉ

,^ _-: .r í. ',,,r-, -'
l altelto pitVààó, fnscitii"rio.crupl sób o.ne oE.ezs.zzzloooí-20, sediada na Fazendâ Satalhe, Km 374; 8R 2s1, :

I lfuniÉrprq,iflp .e tag:Môg'ol/tvrinas Gêrals, cti 39.570.00ô; registrada na iunta comerclal do Esiado de-lirlinas

'àêiatíiou'o ne giz.o7,9o581-J, neste ato devldamente iépresentada pelos ienhores Paulo césar cacau Melo,

bràatí€tÍo,tasado, eígààn'et.o ttorestál;Fortadoi da cartàira de ldentidade n,n ss.razTO cnrlvtúc, lhséiito no

CPF sob o n.a 674.223.656-6 e lgnáclo Feiiaz dé Sá Frelre Júnlor, brasilelro, separailo'judlclalmente, contador;

, 1..
;.:._

t

portador'dâ ldentldade 0235s4lO-1, ambos resldentes cil dos na cidade de Belo Hdrlzonte, Minase domi

."4
do;Belo HcaizôntelM ini,rJ: iiàr§ãoiunãni" o"t

AJUSTA[iiNTo DE i ONDúrn p

Geaais, com endêre ço-domerclal na Avenida Raja GabaSli atlro Gutierrez, CEP 30441-194 cidade

OMPR MI ÁRtA rira o-'1i,.rJntà TERMo'DE

SECR RIA ADO, DE MEIO AMBIENTE E

van m ada COMPROMITENTE, aqul

o Nortê de Minas,, si. Arâmls

ução SEMAD.N9 2198, de 11 de

I
e

.)
,DESENV OLVIMENTO SUSTE

repÍeientada pelo.Supet dente R

Mameluque Motá, con mêtdel çã

? nolembÍo.de. 2014!:lota na
. .'cidaJejlé Môntei Çla_ G

0 Êàta
*;r

n.:1 .844, e,u

la Machado, ne 90O, bairro lbltuÍuna,

no art. 14, § 3e, c/c art..76, § 3e ambos do

s següintes cláusulas e condiçõesi

d

{ ,:l
i r .l

a Av,

vadas a

i "!'
coNsrDERAriDo.ô i

, melo umbie.nte ecololllconi.ente equilibrodo; bem.de uso cohum do povo e essencíol à sodlo quolido.de qe vid?,

. lmpon$o-se oo poder:público'e o todo o coletividqde, o deveÍ de deÍende-lo e preseNálo.poru ds prese.,tef e

. ' . . lutiroi geroções- . li.-- :

diifiostó.hô a 5 da Constituição Federal de 1988, segundo o qual: Íodo s têm diteito do

âs aiividâdes e empreendimentos modlficadorês do meio

tal dé suas prática§, em conformidade com o porte e o
eÍação dos mesmos à obtenção de autorização ou de llcença

ção NoÍmativa COPAM ne 74, de 09 de sêtembro de 2OO4 e

,' ;:" ,.CONSIDERANoO qLe,sigúádo precelto constltuclonalo dever de zetar, pÍoteger e pre§éivar o

., .,. dj(uso, cabeirdô.a todos coletlvamente e cada. um em paÍtlcular;

.,\
CONSIDFIANDO que' no. Estado de Mlnas. Gcrais
'ím.biente êstão sujeltos. á. regularlzaçã0. amblen

p-otençlal pôtiidor, sübordinaádo a instalação e op

apbientál; hos moldes àiscipllnados pela Délibera

aiterições po!terlores;

melo ambiente é

CONSIDERANDO o dever das, autoridades amblêntals devidamente constituÍdas de coibir atos leslúos ao melo.

ámbtàáte;

{4
Av. José CoÍíêà Machado,

.l .Íeít FBI3224-7

ne 900 - BaiÍÍo tbituruna - Montes Claros/MG - CEp: 39.401{32
5OO // E-ma ll: suoram,nm@melàanrbiente.mp,pov.br ,' 0,

RNBRICÂ

hÂ N.;0i
I

,!o

I' jj' 
.

.1 -.

t1/

l:. ,' 'i

I ! ,."
'-', ,:

: -:.;;-!_ .

CONSIDEÀÁNDO que o Estado.de Mliras.Gerals,. com o obletlvo dê incentlvar a regularlzação amblental dos .

erhpreendimenios'e atlvldadei em faie de hstilaião ou de operação deiacobertadds dos devidos atôs
. ,i
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GOVERNO DO ESTADO DII MINAS CERAIS. ]'' , 
.'

'Sêcletaria de Estaáô de Meio Ambicntc e Desenvôlviineuto Sustentável -r SEMAó: r ,
6

Sisienra Estadúal de Meio Ànibientà - slSEMA.
Subsecretaria de Gestão e Regrla lização.Anrbiental Int

gularização Ánrbieuta
egrnha - ScnÁ
i. Supnnu rSuperiuten<lêniia Regiôn4l de Rc orté de Miná§.,

20Q8, toino

:'

t.''.
autorlzativos; institulu, por meio do art. 14, § 39 do Decreto Estadual ns ca,gqÍ)'a

forma de salvaguardar a conti0uidade da lnstalação_ ou o

instrumento jurídi co denomlnadó Termo de Ajustamento de Condüta - TÂC.

e

ndimento e suas'at ivldades,

colpRoltt§sÁnte é a silvlcultura, sendo processos operaàionais.atessórios todos àqueles lmpr-escindívelS.-aô
desenvblvímento da atividade principal, taii como: manutenção do'vivllro de esperâ"; llmpe,zl de. érea;.'manutenião 

de !éekos e estradas; captação dê água para consümo humano
apllcaçãó de herbiciâa!, rcolheita florestal; adubações pàrlódicas;. conduç?

')
o,'q- r
ilÍ'Ítgáção; ni'a

efqrina de,,

nute.!9ío
telhõe

outras,..

,, :' l,

C0NSIDERANDÓ que constitui obrigação legal
-l

dà coMpRoMrssÁRrÂ rÍovjd iriiiar a reva illàaãd:êàlr
operação relativa às atividades desênvolvidas nas Fazendas do émpreenQirl tôd adó NorÍlôíien eóomli

(i

CONSIDERANDO a obrlgação da COMPROMISSÁRlA em dar. cúmprlmento a

bem corho a todàs os pÍogíamas, projetos e atividades de monitoràmento a

todes as medi

mbiental ajusta
'i

dai mitlgà'doras,

Ca; 1o pràpente
, \,. -, ,l',..,.'.,.,..;.'

!

';r' 
" i :,

l' \.{

Av. ro5é CoÍrêa Machado, ne 900 - BalÍÍo lbituruna - Montes Çlaros/Mc - CEP: 39.401-E32 .

Têltl38l322{-7500//E-niall:suoram.nm(ôoeiôamblente.ms.gov,Lr. 
\ :

lidação
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'. 
Sistema Estacliral áe'Meio Ámbiertte - SISEMA.

, ': Süb'secretaiia dé des6o e Regularização Arirbierital Integrâda - SGRAI. '

' Silieiiritêndência Regional de Regrrlalizagfió Arnbiental - SUPRAM Norte
. .. i- I i'.

COVERNO DO ESTADO DE IVÍINAS CERAIS.
Sec[Ctal ia de Esia<lo de Meio Arnbieute e Descnvolvirncnto Strstêntrlvel - SE

a) F0i-r

@

de Mi
S ii,i'Ê

I í'i :' 
côNslDERANoo qúe o'àmpieendimerito gra em processo de revalidação de licença ãmbiental-perante a

àô;rnf nOfvf f f eruTE,.fol reco4endado à ceÍtiÍicação FSC, responiável por atestâÍ os padrões lnteÍnaclonalmente

, 
aceitos domaneio flôre.ltal sustentável; .

...'r.!l I 
,ilholvEM 

jtelebrar o preiente TERMO OE ATUSTAMENTO DE CONOUTÁ : TAC, mêdiante âs segulntes

..:' 'UáusuÍas'é óndlçõês: .ii-; , ' ,. I '

tÉÁusur,l pntttetRe - oo pB,ETo Do AcoRDo

assuoiido.pelà coMpnoMtsSÁntn de executar o

de llcenclamento amblental PA coPAM n,r

s(a.n a cúusut A sEGUNoÀ, vlsando asiegurar

túí e.d pÍocessos opeJacionais a ela inerentes,

o

n.}í

i:í+;
!-,;...

,.PABÁGRAFO 
ÚNICó

oml do Norflor, 'r

à sllvicultura desempenhada pela

tl ssu midas pela .coMPRoMlssÁRlA neste

RVhDAs Í,!rA coMPRoMrssÁRiA 
;' "

I'

8ul,?
endlme

ir :t
1=: ii.

qqe

.No

E5A

- ?elo presenté, a êoMPRoMtssÁi

rO cÍonoirama de exe
!ico-méçai a executar

s

I jr' .:'1. r.r

'.,. 1.. -Ariteclpar. a.execüção do PÍo8râma de ContÍote Ambiental (PCA)* ápensá ao pÍocesso de
,.',1l'.".licenõtamdnt'iÁcognrra;e'oz:Isl2oo1loo5lzora;obsérvando.oscroriogramas".descrltosnoPcAe

' il, ;! . t'prazoil. à!itáàiáuo3, lcontaaos da assinatuÍa do pràsente Íer.o,.". prejuÍzo dô referido, PcA seÍ

,.i .' . nÉceqó-oq'ttterâao pór ocaslão da dêllberação da Unldade Reàional coleglada do coPAM NoÍte de
'i: .' vinaj (uÂtçrêopAM-NM) aceica do respeciiüo procêssô,de |icenclamerito - PÂ coPAM nc

l' ' oozislzooglooslzoTS. o PcA apÍesenta ô seguinte cronogrâma:

.']-'.

:1., ;
cução
todos

,unho de 2015, exceto o "iiógramá de controle e monltôramánto da Íauna", que dêvêrá estar pÍevlsto no nov

do PCÁ deveÍá seÍ lnlclado no mês de Junho de 2015 até malo de 2016;
os_pÍogíamâs mêncionados no cronograma do presente TÂC, a partlÍ do primeiro mês, ou seja,

'iti

E OGRAM
itE I

N

E E E E

.rO

.E

x

E ,.=

oi'

E

o

,E E E

:ifroàráú-a Ue contêàiào,de piócessos croslvos' x x x x x x

-PÍogi'ama dà contÍole e monltoÍamento, dos recursos hÍdÍlcos x .x x x x x x x x
PÍoBÍama de controle e monltoramento da fauna x x x x x

PÍogÍama de controle e monltoÍamento da Ílgra x x x x x

PÍoÉíama de manutenção dos veÍculos e equipamentos agrÍcolas x x x x x x x ,x x x

ProbÍàma de eduta'ção smblentàl x x x x
PÍoÉíamà dd PÍevenção e coinbatê ã lncêndlos Floiêstais x x x x x x
lúohltoramentà da Gereção ê. Destlnação dos resÍduos sólidos

Bêiâdoi no êmpreêndimêntó
x x x x x x x x x x x

IITIITI

II

Av,-José CoíÍêa Machado, ne 900 - BaiÍÍo lbituruna - Montes ClâÍos/MG .CEP: 39.401
. ,- '., . Tel: (38) 3224-7500 i/ E-mail: iuoram.nm@nretoambiente.mE.eov.br
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EíÚáI! SIJPRÁM.NôÍE

GOVEIINO DO ESTADO DE IvÍIN^S CEITAIS.
'Secre taria dê Egtado tle Meio.Airlbiente e Deserivo

' Sisterrra Estadunl de Mcio Aurbienti - SISEMA.
Subsecr'étaiia de Gostão e Regulaüzação Àrnbienta
Supelilterrdência Regional de tr{egularização Ambi

ÁnEMA

de.iü
',' 1 s

ser aíÍesentado conÍoíme ltem 2 a se8uií, bem como o prôgrama de processol eÍoslvot, culo InÍclo aa'r.àçaes vtocula-s€ à

aprovação do PRAD e.PÍRt pela SUPRAM.

3.

cúu

2

.'.1 - '-:l

NAI

Av, José CorÍêa Machado, ne 900 - Bakío lbituruna - Montes ClaÍos/MG.- CEP: 39,401-

Tel: (38i 3i24-7SOO // E-mall: supíâm,nm(ônreioanrblentg.mp,qov,bl. '..:

i
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COVERNO DO ESfÁDO'DE MINAS CERAIS.

iâ íe Estadõ de Meio Arnbiente e De'senvolvimento Sustentável'- SEMAD. a É0iiÀ {"
ÀLD

3'

/S Ei,l

Secretar

'Sistéma Esiàclual de Meio Arnbiente - SISEMA.
;'- Subsiôreiaiia.de Gestão e Rig,ularização Ârúbicntal Intêgrada - SGRAI.

UME

sua Ce o tenilo eficácia de tíiulo execuiivô

extÍaludlaial, consoante o disposto no art,5', § 6 a n.9 7 47, e q de 1985.

UIA SÉTIMA .,DAS CIRCUNSTÂN QUE EX o 8tt PELO INADIMPIEMENTO

à

l_r/

plementoi.dâs ustadas

a

Superintend ênCia Rcgional de Regularizaçãci Anibientâl - SUPRAM Norte de MiIi RUBq!CA

's À'

af Sulpgnsaoiioiáls.lmediata das atividades;'

b) . Multa ãláilâ.io Vqlbr.Ce R$.5oo,oo (qulnhento.s reais) no caso de descumpÍlm€rito de pertalidade de

. . einbargo; , ', i. .t

êI I Millla hôvalgiaé hS.zo.ooo,Oo (vinte mil reaii) por ato de inãdimplemento deüdamênte comprovado

'. '' àoe, ; ápól.. iroiiÍl;:i;ão da ôotvtpRotvttssÁntl paia a ápresentação de iustlhcâtlvàs sobre o

. .'hadiiripiementô;seàbrisolldarácasoàsescusásnãosejamaceltas. .l

d) ' Encaminhameàto de cópia do processo ao MinistéÍio Púb.lico pará adoção das providências cabíveis;

.e) 'exigtUitiAa.Oe- 1Íiggiata da multa em.seu valor inteBral, nos termos do §.1e, do ait. 49, do Decreto

Esradual he 44.844/2008.

,.:r.:':-
rí

a mat vbhá

I : ehcêrramento 'deílnl tlvo da ad

moest amênte justificado se resultante do

Írôgado nas. hlpóteses da.ocorrência de

dos. motivos que ensejaiam â suspgnsão dos

àdo.

a

esmos, ddvendo qué jei equ o pass

'-ii,,,.i :,... ;' " "..:':':'i,,.. 
',,. i,iJ$ÁGÉmd .§rcÜlloqlt semprê quà' neêesgárlo . e, aiitês de 

. 
exiÉir 

' qualquer, .obrigaçãq as paites
':1.)i ió_rnprdiíetâni+e.a sà re'unii pâra discutir quaisqüer assuntoi üinculàdos a este acordô que possam geiar oú

'tergeiado interiietaçõbs diüergentes do qqe foÍã iactuâdo

' ' cúusuie ôrrevA - DA REipoNsABrLrDÂDE NA HtpóTEsE DE sucEssÃo
j

FAúGRA}o PRIMEIRo 1 paia quq Ída em mora, a COMPRoMISsÁRlA'deverá coÍriünicar por

escrito à coMPRoMITENÍE, antês dô ct to de qualquer prazo, as justiÍicativasdê possÍvels atrasos e a

,necôsiida de dê állêração do_cÍonograma,: oÍmando nova data pâra finalização.

O prêsente Termo é celebrado de formà lrrevogável e lÍÍetratável, vinculando aj Partes e seus sucessores e

cúusurA DÉctMA -.DAs DtspósiçÕEs FrNÁts

Av;-rosé Coríêa M.achado, ne 900. Bekro lblturuna -Montes Clâros/MG - CEp: 39.101.g32
...,' T;í:(38)3224-7500//E-matl;supram:nm@metoambtente.mE.qov.br

--iôessionárlos a dualouer tÍtulo.. ' ,: ..- i ,.:.' . ': '. 2'... i \. i\'- r'j"':, Ii tiÁusútn ruorue. Do pRAzo DE vrcÊNcrA

f ' ' ;- , ;..- , .

g'ptazo àe vigàntlâ io presente lnstrrmento se encerra quando a Unidade Regional Colegiada do COPAM

N9Íte di'Í,Alnas- (URC-COP4M:NM) aprovaí- a ievâlidação da Licença de,Operação formaltzada. pela

coMPROMtssÁRtA,:obedecendo ao cronograma especÍiicado na ctÁUsUtA sEGUN'DA dp presente.TAC.

i zr' , . : j r.
,rPARÁGRAFO út{lCO'-. Esse prazo pode ser prorrogado uma vez, poÍ requerimento fundamentado da

, ..COrUrnOrttgSÁnlA L conéord.âncla da COMPROüITENTÉ

,)

M

,I
f''i l r'

í-

.?_

. -L -i-'

:-

l
:

..j:

iF,S.
! ..:.:

i.

e

êÍeitos' a partir

I_:'



GOVI]RNO Dq ESTADO DE MINA§'CERAIS.
Secretaria de Estado de. Meio Arnbierrte e Deienvólvirnénto Susteí{ávtil- SEMADI,

@ Sistenta Estadual de Meio Anrbiente -. slSEMA. \" . ;'.
tâl Úitegrada

cumpÍiilento das óbrlgações bactuadas pelo períodó de vjgêÀcia do presente Térmo-'

\, il'. 
,r

F

,§rs

'Subiecletaria de Gestão e Regularizáção Arnbien - SGRAIT
Superintendêrrcia Rêgiorrà I de Regularizaçf,o Arnbielltâl * SUP[tAM Norie dç-M

As.pâÍtes comprometem-se, em reSlme de coopeÍaçãq, - a .enviCàÍ rbiiiàúi'mêlhoiÀd esfoÍ ço p-ar5
a.

i
PARÁGRAFO.PRIMEIRO - As partês se comprometem a assin tsq
possam vlr a ser necessáÍlos paÍa a.plena valldade e eficiênci esente mo.

CúUSUI.A DÉCIMA PRIMEIRA - Do FoRO

ticá eléito d foÍo.dà comarca de Belà'Horiz para tõ
ÂJUSTAMENTO DE CONDU'TA, com r a d ua or

B

nele

TEf'

E, assim, por estaÍem devldam te aco

i,resença da§ testemunhas aba rela d cuin'énioi
uatro).via.q

1eÍe
!:.les1l
rldo's no.

te0r
pr.ese ietinq, _.

e

e deste lhstrume

em

Belo Horlzon

s;

inclusive os atos constltu tlvos'pert a fazern

estivessem.

Pela COMPROMITENTE:

Pelâ cÔMPROMtSS tA.

'. Paul ar
Norflór Empreend

AÍa ola

Superin a SUPRAM NM
M.

,;3!-

;,1 ,:BWJ .Jtr'MASP

Cãcau Meto .

entbs Agrtcôlas ttda

And e Neves Costa
do -.:Analista Àmbiental
F070.518.045.8s

u o an e e oto a

.' 'J-",.1: -"r,r'
;:'. Àçiiü'na[4úéil. '

: Gérente S! çioa ÍÍibJentàl
,. ' .r ''GÍupô Plantar r',-l
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SUPRAM NORTE DÉ IilINAS

Protoc
Receb
Visto

olo no ô I b 3o3 5 ltor
ido em J

NORFLOR EMPREENDIMENTOS ÀGRÍCOLÀS
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:, =seus proctüadoÍes consriüídos, nos âutos do PROCEDIMENTO

ADMINISTRÂTIVO - proc. n" 00215,/2008 /005/201i - cm uamite Perântc csta

Superintendência Regional do N1eio Âmbicntc do Nortc de À{inas - SUPRÂN'Í NM'

diante da pretensão maiot de tevaüdação das suas licenças de opeÍação ambiental

prc\.iamcnte concedidas, quais sciam, CcmEcados n' 118/2008 e 119/2008, bem

cômo, no intuito de dar continüdade às auvidades de silviculrura desenvolvida pela

lncsma, expoÍ o que segue, para ao final Íequeter:

. 7. Que, no inmito de acompanhar o andamento do pedido

formulado através do preseÍrre procedimento adminisuativo, tanto quanto obter

informações sobre o surus do processo, a eqúpc da Norflor reuniu-se com membros

da SUPR \NI, na presenÇa de 'r'ossa selhoria, quando recebeu em mãos, a "Papeleta de

Despacho" n" 065/207(t, onde a gestora do ptocesso tecomenda o arqüvamento do

processo supracitado.

2. Ás consideraçr)cs fundamcntâram-se na publicação da

Rcsolução Conjunta SEN{ÀD/IE1,-/IG-\}í/FEÁÀÍ n" 2288/2075, que drspôc de

pÍ^zo p^Í^ enttega de documentação complementat Íros pÍocessos de licenciamento

ambiental, scndo que, aqueles que nào enúegarem ou âqueles cuiâ entÍega for

considetada insuficiente, tetào seus proccssos arclúvados.

3. O processo rnicjou-sc em 2013, sendo quc, no pnzo

decorrido houve mudanças de técnicos, procedimenros e noÍnas, o que acaÍrerou em

divetsas diÂculdades por parte da empresa no entendimento e cumprimenro de

algumas solicitações. Tal histórico cuLminou na solicitaÇão de uma série de documentos

coraplemcntares e inúmcras rcuniôes junto a SUPR-{N{.

4. Desta forma, entende-sc que alguns itens apontados na já

rcÍerida "Papcleta de Despacho" rcstam prejudicados por faka de enren<Iimenro enüe

â emptesâ e o órgão ambiental, cuia explicação se faz pertinente, não só para melhor

clucidação dos fatos, mas, sobretudo, para e fiel anáLise do pedido. I)esta forma, seguc,

abaixo relacionado, os itens consíderados insatisfatórios por pârte do órgào ambierrtal e

os csclarecimento relevantes, de Forma miouciosa e detalhade. ,,\ segulg

I:lih
t, l'

's
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\
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,/ COMPLEMENTAÇÃO ITEM 1 - ÀPRESENTAR PLANTÁ

TOPOGRÁFICA CONFORME SOLICITAÇÃO

.\)

Denre as condicionantes dos Certificados n" 118/20í)8 c

119 /2008, foi exigido que a empresx âprescnrasse projeto de tecuo da átea de cultivo

dc eucahpto das bordas de chapada (ÁPP's) a uma distância de no mínimo 100 meuos

a partir da ünha de ruptua do televo, permirindo que a vegetaçào sc tegenere.

Por meio dos OITIC]O SUPIL\À{ Nl\'Í No 102/2009 e 10312009

foi estipulado o pÍazo de 02 meses após concessão da Iicença pata aptesentaçào do

projeto, scndo que, este deverá conter cro.olyama para reúado do eucalipto que nào

ulrrapasse 06 mcses.

' Em 30/04/2009, a cmptesa aPtesentou laudo técruco,

confeccionado pela Univetsidade Ircdetal de Viçosa, onde conclüu-sc pela nào

existência de Bordas de Chapada. Como nã<; houve maniícstaÇão do órgio, a empresa

entendeu que a condicionante lravia perdido scu sentidr:, acatando, por consequência,

o estudo elaborado pela teferida Universidade Federal.

Em 1410T 12015 foi eocaminhado o OFICIO SUPL-\I!Í NNÍ N'
921/2015 solicitando detalhamento das áreas de prcser-raçào peÍÍnanente de forma :r

identiÍicação dc todas elas, dando destaque em escala melhores, para visualizações para

os Iugates pontuais como Bordas de Chapadas e âs encosrâs ou pârtes destas com

decür.rdade supedor a,[5o eqüvalente a 1009ru, na linha de maior decür,e, apresentaçào

dc documentos complementares, dentre eles a teitcração da aptesentaçào de PTRI', iá

que em vistoria (telatório 17 /2014) realtzuJa pcla SUPRÀN{ foi clctcctada a e stência

de Bordas de chapada.

Átcndendo à soücitação da SUPRÀN{, o emptccndcdor

procedeu ler.antamento de campo. Foram idenuficadas no mapa as ÀPP's

caractetizadas como bordas de chapada e escâÍpas, bem como à indicação dos locais

que, em funçào da exigôncia cons.ignada no Ârt. 9o, inc. V e VI f1l-ei Estadual no

,l
rlrl .
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20.922 /201.(r, sofrerào rccuo dc 100 meros contado rla linha de ruptura do relcvo ou

cla Linl-ra de maior declividadc. conformc o caso. 'I-al prc.rcedimcnto está dcscrito no

.\ncxo il PTRtt - Itecuperaçào APP's - l)ordas de Chapada) do oficio 079 /2015

protocolado no dia I3 de notembro cle 2015 (Protocolo: RO509110/2015). E

importante ressaltar que a plantâ topográfica protocolada neste mesmo oflcio,

demonstra âs áreas de botda de chapada que serão recuadas.

Não houve manifestação da SUPRAM sobre este item. Â

empresâ entende que atendeu ao requisito solicitado.

B) .\reas de R n'

Â SUI']R.lNI solicitou ainda no <ttlcio 924 / 201'5, a apresentação

de proposta de cornpensação para complcrar a área de Resen'a legal, pois a mesma nào

mantevc â porcenugcm otiginal de 21,65n.io.

Contorme pto«rcolo 1(0509110/201 5, realtzado no dia 13 de

nor.cml;ro dc 2()15, é aprcsentada planta topr-,grá6c?1 côntcrrdo descr.içào das árcas de

Rcsen'a Legal. Itcssalta-se que na planta «>pogtáfica aptesentada, alguns ftagmentos

neccssitam ser rea-locados, compensados, rctificados e/ou complementâdos, send()

ccrto quc a cmprcsa já esú ânalizando a claboraçào dos laudos técnicos â scrcm

aprescntados a csta superintendôncra prr:r rcalizar os aiustes necessários nas arcas de

rescn-a lcgal reterentes ao cmptccndimcnto clr qucstào,

à
S/ F:S EN\

i J:1i iaÀ

0

I sq
0rr

--!É-

mc) n

r

Ressalta-se quc, a N-orFlor adquiriu várias propriedades, corrrudo,

os limitcs desr-ts áreas não estavam corÍetamcnrc delimirados cm mâpas. l)csta forma,

rca.l.izou um novo ler.anramento topográfico para dehmitat coüerameÍlre o limite que

cstaria sob sua rutela I dlz

Itescn'a Legal. pois o documento dc ar-crbrçào râmbém nào é pteciso. l)esta forma,

mpor a Resen-a,l;opt()u-se por focar estbrços na definicâo clas novas áreas quc irào

Página 4 de 12
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Legal do empreendimento, que devetão ter área muito maiot que o pctccntual hoic

ALD

a

averbado e com vegetzçào naúr'a de fato presen'ada. Tal procedimento loi arnplamen te;I

discutido com a SIJPRÂIr{ c atualmente estào sendo levantados documenros quc

comprovam a posse de alguns moradores para que as resenras sejam canceladas pelo

Canório e desenhadas corremmente no (1,\R (com r-r devido ar.al da SUPRÂI''Í).

Entende-se que esre nào deveria ser um item que levasse o

processo ao arqúr,amento ústo que a SUPR\llÍ. podcria inclusive considerar a locaçào

de teserva em petcentual definido como c«rndicionaote da licença.

n) esa n Planr fica

Pata considcrar a Planta ir-rsatisfatória, elcncou-sc a.inda outros

itcns, a saber:

r Sem o r.alor das cotas - Este itcm nào toi solicitado e pot isro nào houve a

pteocupação em insedrmos as coras. Âs cunas de nírel foram inseridas na plantr

topogtáFrca para facütar a visualização das árcas de Prescn,açào Permanente mapeadas.

o Não esú assinada pelo ptoprictário - Â ausência da assinanrra foi um lapso dc

esquecimento por patte da empresa, mas todos os laudos estào assinados c com a

devida anotação de responsabiüdade técn.ica. Flntendemos ser este um item facilmcntc

tcsolvido não scndo motivo para arquir.amenro do proce sso.

Foi descrito no item 1 da Papeleta de despacho, os seguintes

tcrmos: Como o empreendedor não aprescotou prorocolo de inscriçào no CAll

(Cadastro Àmbiental Rural), nào pode requerer inten,enÇào ambiental em 1.236,17 ha

(1o fase, conforme EIÂ apresentado). O C.{1{ não havia sido soücitado com<.r

informaçào complementar do emprecndrmcnto c não hour.e a preocupação da sua

cntega ií que a própria norma dcfine o prazo paÍa apÍesentação. r\demais, o

empreendedor nào tem intenção de realizat supressão de área. Todania foi tealizado

o CÂR e protocolizado posteriormenre. 1
I
I
t.1
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â

ÊC.-Á rr'

PLirrlCÉ

(x)

Página 5 de 12



DB
a
:/ REITERÂÇÃO - ITEM 782- METoDoLoGIA INADEQUÂDA, j

FAITÀ DE ENRIQUECIMENTO NOS PTRFS ÂPRESENTÂDOS

-Á

!1p-

presenraçâo p€rman€nte - APP, pod€rdo
citar antÍe. outÍas a fuea de bordas de

I

i

q

B
't

dâ

ousiúl pto,-conÍotrns o
11-

@m

!
I

1.

,-

t
I
i

presêr]çâ .ds . .talhEEs Cê * eucatipto, - d6
pastâgens'., cürl,: bô/íÍos. - e§tiattás .e 

-solo

h

Àpesar de constar como inadequado, o PTI{F ('\nexo II -
P'I'RF - Rccuperação ÀPP's - Bordas dc Chapada - Otício 079 /2015) aprcsentado ciu

nos cârreâdotcsno item 12.1 u n n rmt:

,C

<1ue serão desativados após o recuo dos talhõcs presentes em árcas de borda dc

chapada.

Nas dcmais áreas, iustifica-sc a desnecessidade de se efetuar o

cnriquccimento das árcas com o plant.io dc mudas em razão da proxirnidade com

Íonrcs de propágulos, conibrme r,enficado nas coordenldas apresentades no projet<r

supracitado c na planta topográfica d.r.\'rexo I d.>.ncs.no ofício.

Nas âPP's dc curso hídrico as án'orcs c-róticas de gande porte

sctão apenas aneladas, prescn ando sua cslrutura no local que por sua vez tetão a

Frnalidade dc poleiros "artificiars", proporcionanclo assim a dispersão zoocórica dc

sementes através de â\,es, c consequentemente r.r cnriguecimento da vegetação. ,\lém

dessas, rs outres medidas aprescntadas sào suticicntes para a recuperaÇâo da ritea,

baseando-sc ern experiências antcriores cm rndgos empreendimentos, conformc

,a

,1,

tUrr(14Á

3
: @*_

56

demonsüa a "Figura 1" apresentada no P'I'RIi

,
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Figura 1 - ,\ntigos talhões de cucalipto expiorados por 21 anos, densamente povoados
pto um cerrado denso após a retirada das exirticas (eucalipto).

Â figura acima comprova âs aftrmaç<)es dos âutores

refetenciados no P'I'RI.', assim como as nretodologias aprescntadas no mesmo, sào

suficicntes para as áreas se recupeÍem nâturâlmente, pois nos talhões aptesentados na

figuta acima, nào houve interferência biokigica nos mesmos e a recuperação ocorreu

de forma natural.

- A propostâ aprescntada baseou-sc em estudos pubücados, no

entanto, a emPÍesa m Ih na

recuperaçào de tais áreas. Neste senúdo, ampürtá o enriquccimcnto des árcas caso scla

recomendado pela SUI']RÀNI.

/ REITERÂÇÃo ITEM 3 - PRoPOSTA DE ÀRMÀZENÂMENTO E

CoMPROVÂçÃO DÀDESTTNAÇÃO DOS RESIDUOS CI-ASSE I
^

I
I

\J

--.e0-
5

FCLHÂ N"
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.\lém da instrucão dc uabalho. fbi apresentada, por meio

Protoc- RO509116/2015, a nota Frscal r-vo 6999, teterentc a dcstinação dos resíduos

classc I pela empresâ Esscncis. Enrendcu-sc que a Nota fiscal era compÍovante maiot

que o conraro, r.isto que a mesma demonstra que o sen,iÇo foi executado e os tesíduos

foram destinadr)s adequadamenre.

./ REITERÂÇÃo - rrEM 4 - pr-ÂNTro E REESTRUTURÂÇÃo Do
SOLO NO PRÂD DE CÂSCALHEIRÁS

Rê
dâs

-:. I
r'

(P

encofitÍà

No PR*\D (Ánexo \i - PR\D - Recuperaçâo de cascalheiras -
Oticio 019/2015 - Protoc. RO5091'l0i2015) proposto pela empresa, rrão foi

considerado pcla SUPR.\NI, o item 5.2 que arcnde o item considcrado ina<Jequado.

Confotmc extraído do própno PIL\D.

"5.2 l\.ledidas Biológicas":

"TranEotiçãn de banc,o de senentcs

(anadas :qerJl'iait de solo en rheas dc rentant.ttenl+ t.'elelltis t.'ijnlLtrs e bem con*ruadot vrào

ttlelttdas e di-tfot/us no /aca/ a ttr ntQerado. lhla .[ornu acndilase qte estarão wdo J'ontddot:

})npá3u/t,t, tulic te.r, mrtír)a or3ânita,.fauna edri.lin c ntirorganisnol ao solo da;a.v'alheira.

Snteadura dirula

Litili+ndo rcnenter de ?la,tlLts natiuds da ng,ià0, S;indTtuhtent( de LurdcleirliLa fioneira, serão .fitlo.i

/tncanenlo direto.s ao n/0.

,)J

()

a

0,

irirÁ N"
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"1=lP/untio de ntdal

O plantio .wú reuliiado frclàrc tidlnunk eÍtrc 0.t kre.t da not'enhm e jmdm cn dia.ç chuw.to.t, ou

qrundo nà0.[or po.çsítrl, ert lias nabladot puru qtc /uju n1ai67 p2,qumento do mudas".

Pctcebe-sc quc tânro o lantio uanto o

s

enriquccimcnro do solo foram DroDosrâs D:lrx â rccuDcrxcr'ro des cascelheiras.

r' REITERÂÇÃo ITEM 5 - ANUÊNCIÀ Do IPHÂN

'ApÍesenlâr,O Íolatófo
rtos.*iiwÊosiio entreda

,\ cmpresa prococolizotr solicitação de ar-ruência no IPHÂN,

apresentando Laudo arqueokigico assinado com a dcvida anomção de tesponsabiüdade

tócnica. Â supram foi enuegue o prorocok) de enrtada no IPHÀN e cópia do laudo.

Como a intençào era dar ciência à SUPR-'\\'I, considerou-se desnecessátia a assinâruÍâ.

O que poderia ser facilmenre rcsolviJo caso a SUPl{,\ÀÍ marúfestasse acr

empreendedor.

O enrendimento da cmpresÍl sobtc cste item foi 
^

desnecessidade da anuôncia cm razào da publicaçào da Instrução Normativa IPHÀN

n"01/2075.

Â Normativa dispõe quc, nos casos dc üccr-tciirtnento ambicntal

clc empteendirnentos sih'iculrurais irnplantados dcsdc a década dc 1980, ondc o

replantio de eucalipto não configura alteraçào de ptoÊundidadc do solo;

cmptcendimcntos estcs enquadrados no "nír'el r\", no qual nào se aplica manifesmção

do IPH,\N.

?

Ouüo emprecndimcn ro do grupo, recebeu

própria SEIrL\D, r,ia OF.SGIL{LSISE\,L\ no 77 /201,5, onde

manifesraçào tla

é cxpresso o

J,
Página 9 de 12
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cntendimcnto, como desncccssária a obtencào de anuência do IPHÂN, se não houve

implantaçào dc novas áreas supcnor a 100 ha.

,\ NORI'LOR

SEN'L{D sobrc o assunto e retornatá ao IPHÀN na busca de tal anuência, mas não

pode ser penahzado, tendo scu processo arquivado por falta de alinhamento enuc

membros da própria sccre ráriâ.

./ REITERÂÇÃo ITEM 7 - LEvANTÂMENTo ESpELEoLócICo

7t '.::,

ít\ a
6X ds:

Í{tÊp

roda 8. 
-l[DA

'(áreaaielãd

No momento da elaboracão dos estudos ambientais quc

embasam a análise do ptocesso em questào, nào figutava como eügência do órgào

ambiental a apresentaçào de arquivos (G'I'II, Ií\{Z ou Ií\'ÍL) cxuaídos dos dados

obtidos pelo caminhamenro com GPS cm câmpo, os <1uais passaÍâm a scr exigidos

postcriormentc pelo ótgâo ambiental. Dcsta forma, destâca-se que quando da

rcalização das campanhas de campo para elaboração dos estudos, todos os pontos

tisitados foram demarcados com o GPS. Potém, d.iantc da inexistência à época, os

mesmôs não foram exrmídos corno "t<-rta de clrninharnento", mas sim, anotados na

planilha de campo, devidamente incluída no tclatótio técnico espeleológico.

Llm 2016, ouuo licenciamento da cmpÍesa fo.i noúficado pela

S UI']IL\N'Í pela não aprcsenração dc carninharnenro. Os consultores foram norjÍicados

pela empresa e voltatam â campo para coletar o caminhamcnto. O mesmo foi reaLizado

na Norflot que estaya no aguârdo da aná[sc da documentação pata vctificât se

persisua a nccessidade de tal .item c procedcr sua cntÍega, conforme promovido na

nÍdia digital ancra.

metódclog!à
abrangosÊà

ê
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./ ITEM 8 - cAMpÀNI-ra DE FAUNÂ .'l

F0lii,l .;'

Rr.rgÂlcl

's
A1/s EtnÍ g§trdôs-6â lEe.$sfâtq:ig.' Náo , {o.!-, apfss€ntqÚê a

AutcÍizâçáp pêla os esudoc dâ.caÍÍlpEnha,:
!{-ralizada Sm marF'dg 3;

§eauiÊCo .os
Tenrlgs de: Bshrüflê disponívêi§.no.sEê dâ
seuiuiÉ :rEE-tó .a iáriqcüüí,:eirtoíiz.ção
pêía.n!an?&{a.Falrrla Silrestre" emrúdo péto
IEF,'. ': ::

?

Coníorme informaçôcs cr.tliadas por c-marl pclo rcsponsrír'cl

récnico cluc realizou as carnpanhas de cempo, informa-se que ne primeirâ ctapâ

procedeu-se a anáüse qualitauva da ârca, ca*tcterizando-se os potenciais ambientes da

icdofauna e definiçào de quais pontos serian-r amosrrados. Para a scgunda, ondc haveria

de fato a nccessidade de se eíeruar caprura de excmplares, aguardou-se a emissào das

autorizaçôes confonne orienta o tenno dc rcttrôncia. 1'al procedimcnto foi alinhado

prcviamente com o Instituto Esradual de Fkrrcstas.

/ CUMPRIMENTO DO TERMO DE ÂJUSTAMENTO DE CONDUT.A

FIRMADO E,}id30/06/2015 -ADEQUÂÇÃO DO PCA
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À readccluaçào cio PC.\ (conforme ,\nexo I) foi entreguc

tempestivamentc cm dczcmbro de 2015.

CONCLUSÃO:

O ptocesso dc Licenciamento cla Norflor ó muito extcnso, o guc

çQctd.id,r, como n(,

\!7. easinattaetz

dificultou a anáüse de forma gcral. L\lguns protocolos podcm tcr s

i- ,.
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caso da a 
^ltzação 

do PCÁ. Âlguns qucsiros não ficaram claros, mas podem seÍ:

verificados seu deüdo cumprimento como no caso de "enriquecimento" nos IIfRFs e

PR-tDs, que estavam previstos nos documenros entÍegucs pela emptesa.

No caso da f:rlta de ânuênciâ do IPHÂN, solicita-se

reconsideÍâçào da SUPRÂlt,Í pârâ esrc item, iá <1ue â própriâ secrctariâ cmitiu parccet

contrário, confundindo o empreendedor sobte sua real necessidadc da enuega. I'al

ircm pode configurar-se como fato flovo, inclusive com dilação de ptazo pârâ eÍltrega,

assim como o envio do caminhamento espele ológico.

O pedido de reconsideração por parte da emptesa nào pÍetende

fetit o disposto na Resolução conjunta SI1N'L\D/IEF/IG.\M/FEÀN'Í o" 2288/15 e

sim enconttar pontos que auxiliem a conclusâo do licenciamento.

Considerando o princípio da economicidade, iniciar novâÍncnte

o Pfocesso, implicaria cm dâno ao erâÀo, r.isto tratar-sc de um ptocesso dc grandc

r.olume quc iá demandou dcmasiadamente o tempo dos técnicos que se dedicaram a

sua análise.

Por essâs razões, colocamo-nos à disposição para quaisquer

ouúos esclarecimentos que se façam ncccssários. Na oporunidade, renoviunos yotos

de elcvada csdma e considcraçâo.

Pot fr.m, face todo exposto, tequeÍ-se â côndnuidade da

tramitação do processo, visando a conclusào das análises técnicas, parâ coÍlsequcnte

emissão de patecer opinativo e submissào dos autos à apreciaçào do COP,\À{,

oportunidâde em que se espera seia o processo dcfcrido pelo tespeitávcl conselho,

tendo cm vista rodo mir.rucioso esclarecimento então âpfcsefltâdo.

NÍontes Claros,08 dc novembro dc 2016

S,\GRICOLÀS LTDA.
rges - Àdv
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.MO SUPERINTENDENTE REGIONAIOO MEIO AMBIENTE
DO NORTE, DE MINÂS - SUPRAM.NM

f.:§c. Àdminisuativo n' 00215/2008 / 005 / 2013,

SUPSÂM NORTE DE MINA
Protocolo no oqb
Recebido em I

,t/S E\1 N.

c

/ar.r b
t,

Visto at ll . í. .{d,uc-:,..>

NORELOR EMPREENDIMENTOS ÂGRÍCOI-AS LTDA.
SORFLOR'), pessoa juddica de direito privado insctita no CNPJ sob o no

.919J'12/0001-29, com sede na Âv. Dr. José Cortea Machado, no 1.380, 1o Ândat,

la 03, Bairo: Jatdim São Luiz, Montes Clatos/MG (CEP 39.401-856), vem expor

Équerü o que segue.

t-\

-Ó processo administlativo em referência teveorigem a partir de rcquetimento

nnüado pela NORFLOR com vistas à ,".ro*,uÇão das licenças de .opetação

nbienal pteviamente concedidas, quais se)am, CeniÍicados no 118/2008 e

19 /2008, a Êm dc dar continúdade às atividades de silvicultua deseovolvidas em

xr cÍnpteendiÍnento.

No inruito de acompaúar e colaborat pata o andamento do pÍocesso, â

IORFLOR se reuniu com memblos da SUPR.AM-NM, na pteseoça de V. Sa., em

+/10/2016. Para sua suipresa, na ocasião, tecebeu em mãos o Despacho no

55/2016, que determinou o arqúwamento do processo em refetência.

Página 1 de 3
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De acotdo com o referido despacho, a fundamentação para o arqúvamen

dos âutos setia o artigo 4", do inciso II, da Resolução Conjunta

SEMÀD/IEF/IGAM/FEAIvÍ n" 2288/2075,que dispõe sobre o prazo de até 120

(cento e rüte) dias paÍa apresentação de informações complementares, contâdos a

patú da data do tecebimento da soücitação pelo empteendedor. Não eduegues as

informações denuo do prazo estabelecido ou caso a documentação apresentada seja

coosidetada insuficiente, os processos deverão ser arqúvados (an. 4', IIf.

Â esse respeito, cunpte destacar que apesar de o processo de licenciamento

ter sido iniciado em 2013, foi possível veriÍicff diversas mudanças de técnicos

responsáveis, ptocedimentos e nornâs âo longo da tramiução, o que dificultou

considetavelmeflte o entendimento e, consequentemente, o devido cumprimento de

algumas solicitações pela NORFLOR. Nesse contexto, essa I. Supetintendência

solicitou a aptesentação de informações complementares à NORFLO\ bem como

seu comparecimeÍlto em inúmetas reuniões junto a SUPRÁM-NM, devidamente

âtendidâs pela empresÀ.

Dessa forma, em atenção ao princípio da economicidade, tendo em vista que

a insttução de novo processo de licenciamento implicada em maiot dispêndio de

tempo e recursos pelo Podet Público, em 11 de novembto último, a NORFLOR

apresentou Íesposta ao despacho proferido, a fim de melhot esclatecet os fatos

ocotddos e possibilitar análise do pedido (>totocolo no R0339035,/2016).

De toda forma, em 2 de dezembro de 2016, foi publicado no Diário Oficial do

Estado de Minas Getais o despacho que detetminou o ârqúvamento do processo

administrativo em epígrafe, sem a apreciação da manifestação aptesentada pela

NORFLOR.

Diante do exposto, a NORFLOR requeÍel o desatqúvamento do ptocesso

adminisrativo n" 00215/2008 /005/2013 e âpreciâção da petição aPresentada em 11

de novembto de 20't6, com visus à conrjnüdade da ttamitação do ptocesso, com a

Pâg1na 2 de 3
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conclusão das anáüses técnicas, a emissão de patecer opinativo e submissão dos autos

à apreciação do COPÁM.

Termo em que,

Pede deferimento

Montes Claros, 08 de dezembro de 2016.

o
NORFLOR EMPREEDIMENTOS ÀGRICOLÂS LTDÀ.

Clésio Cândido Âmaral
c/c: Yuri Rafael de Oüveira Ttovão
Superintendência Regional de Regularização Âmbiental - SUPRÁM NM
Àv. José Cortea Machado, s/no - Bairto Ibituruna
Montes Claros - MG - CEP: 39.400-000

'là1""
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETABIA DE ESTADO DE MEIO AMBIÉNTE E OESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

sEr,

Recibo de Entréga de Documentos Na 03060222017

Bêcêbêmos do êmproendedor NORFLOR EMPREEDTMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, estàbelecida na FAZ SANTA
TEREZINHA_E-OUTRAS,. no município de JOSENÓPOLlS, os documentos listados abaixo reÍerenle ao processo de LOC
- LICENCA DE OPERACAO EM CARATEH COBBETIVO.COPAM N' 215/2008/006/2017 SUPRAMNM .
Su perintend ência Rêgional de Regúlarização Ambienlal Norte da Minas.

'Protocolo DsscriÉo
,.1--:..-- ,_ ". 

.:,- i' 
-'.. J060íí2017 C,erlificado dê RegulâÍidadê do Cadastro Técnico Federal'' ' '306-02112017. RIMA. Rêlatórlo de lmpaclo Ambiental, com rêspectiva ART - Anolação de Responsabilidade Técnica

- quitada, ou equivalente do pÍofissionel responsável, contêmplando â alividade Íim do llcenciamento.
âiooots|/zotz Declaração óaginal da(s) erbteituralsl Municidal(ais) inÍormendo que o local ê o.tipo dê instaleçâo estão

\-, em conlormidâdo com as lêis ê.íegulemantos administrativos do município.(Coníorme ,modelô emitido pelo site
www.semad.mg.gov.bÍ, anexo ao Íobi)
306016/20í7' Hecibo do pagamonto - DAE' 306019/2017 Original.e cópia paÍa.conÍerência, da publicaçáo em periódico local ou regional, de gÍandê circulação, do
roqueÍimênto d6 Ícênça.nc,Oo21 5/2008.

: ..3060-11/2017.-.RêqúéÍimenlods.lic€nça(confoÍmemodeloemitido.pelolitgwiryw.semad.mg.gov.br,anexoaoFOBl).. - - 306010/20í7 'P.rocuração ou êquivalêntê, quê comprove vínculo com o empreendimenlo, da pêssoa íísiêa quo assina o
FCEI (Quando íor o caso).

. ' 30602012017 EIA : Estudos dê lmpacto Ambiental, com Íespecliva AHT - Anotação de Rêsponsabilidade Técnica
, quitada, ou êquivâlêntê do profissional responsável, contemplandõ a atividadê fim do licenciamento.,- 306018/20í7 PCA - Plano dê Contrplê Ambiental, elaborado conÍorine novo Termo do Referência (Ver orientações no

. www.Ísam.6Í) o respectiva ABT, - Ànotação de R€sponsabilidade Técnica quitada, ou equiyalentê do proÍissional
,lresponsável; contemplando a atividadê Íim do liconbiamento. -

306014/2017 Documento que comprove a data de implantação das atividades â ser licenciadas, tais como: cartão de
produlor

: -' rurà|,-rêcgituário agronômico, cartão de vacinação dos animais, notas Íiscais de aquisição de maleriais e sêrviços relalivos- ãs átívidades
desenvolvidas.
3OAO1-A2017 Coordenadâs geográÍicas de um ponto central do emprdendimento em Latitude, Longitude ou em Íormalo
UT[4.
àooôrzl2oi z Cópia aigital, acompanhada de dectaÍação alestandà que conÍere com o originàl bntregue êm documento
impresso.

Robson d al -Porto BatiSta

MONTES CLARO 23 de Março de 201 7

ADAILTON PEREIRA FEBREIRA
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NOHFLOR EMÉHEEDIMENTOS A'GHíCOLAS LTDA / FAZENOA SANTA TEREZTNHA E OUTRAS
aYE.OB. JO9É COBRÊA-MACHADO - JABOTM SÃO LU|Z
39,tOí-:856 MONTES CLABOS



NOn tLoF,
NORTLOR ÉMPREENDIMENTOS A6RICOIÁ5 I.TDÀ
CNPI : 08979.772lm01-29
Farenria CorreBodo lüpro. j/N, (1,,j 3./.1(laBR251 zcnàRurài úe icsenópor s-lvlc

OFICIO. GSAÀIORFLOR no 03/17

Assunto: lnstrução do processo de liccnciamcnto Ambientâl dâ Norllor.

Prezada Senhor,

A Norflor empreendimento agrícolas Ltda., inscrita sob o CNPJ 08.979.77210001-29,

operou o empreendimento de 200E a 2012 por meio dos certificados de licença ambiental no

0ll8/2008 e 0ll9/2008. Dentro do prazo de vigênci4 iniciou o processo de Revalidação das

Licença ambientais que foram prorrogadas por oficio no dia 04/03/2013.

Em setembro de 2015, finnou Termo de Ajustamento de Conduta com a SEMAD,

comprometendo-se a adianmr a execução dos programas constantes no Plano de Conrole

Ambiental - PCA. Em novembro de 2016, o proeesso administrativo foi arquivado, com base na

Resolução conjunta SEMADIIEFIICAMI FEAM n' 22881?.015, em razão das informações

complementares serem entendidâs como insufi cientes.

Neste sentido, foi protocolado novo FCE e emitido novo FOB, no qual, encaminhamos

documentação paÍa instrução de novo processo administrativo para obtetrção da licença ambiental
em caráter corretivo.

O processo foi autuado conforme solicitação do FOB e está organizado na seguinte

sequência:

1-FOBeFCEI

2 - Procuração

3 - Requerimenlo de Licenças

1 - Coordenada Central

5 - Declaração das Prefeituras

6 - Contprovanle de lntplantação (Declaração e nrupas arúigos)

7 - CertiJicado de regularidade - Cadasn'o Écnico Federal

8 - DAE's e respectivos comprovantes de púganrct o

9 - Declaração - confere com o originei

l0 - Plano de Conlrole Ámbiental - PCA e Respectiva ÁRT

t I - Publicação e»t iontal de grande circulaçào F*U n O-rr, ,:'. _;?]/_o3,1!1.!-
!:. - ,é -'-

,t---
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Belo Horizonte, 22 de março de 2017
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A'Oti FLo.N
NORTLOR EMPREENDIMENTOS AGRICOTAS LTDÀ

CNPJ: 08979.772l0001-29

Fazenda CórÍego do tu1eio, si'N, KM 374 dô gR 251, zona Rurâi de losenópolis - MG <

l2 - Estudo de hnpaclo Ámbiental * EU (laudo espeleológico, cantinhamento, croquis e
ART),

I i - Relatório de hnpacto Árnbiental - NMÁ

l1- Ánexos (ÁheraÇão controtual, Mapas, ÁRTs, Tennos de contpromisso de averbação,

certidões de propriedade, cornprova Íe de endoroço, docwnantos pessoais dos odminishadorus
e aulorização de coleta e captura para estudo de fanu)

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Cordialmente.

NORFLOR E D TOS AGRICOLAS

Sr. Clésio Cândido Amaral
Superintendente - SUPRAM NM
Av. José Correa Machado, s/no - Baino Ibituruna

Montes Claros - MG - CP: 39.400-000
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tDAL

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
FLoRESTÀ DE EUcALrpro EM pÉ trto szcvasr+

São Partes neste Contrato:

A) Na qualidade de Vendedora. NoRFLoR EMPREENDTMENTos lcnÍcOUs LTDA,,

socledâde empresária limitada, com sede na cidade de Grão Mogol, Estado de Mlnas Gerals, na

Rodoúià BR 251, Km 374, Fazenda Batalha, Zona Rural, CEP: 39.570-000, e escritório

adminisuativo na cidade de Belo Horlzonte/Mc, na Avenida RaJa Gabaglia no 1380, Bâirro

Gutierrez, CEP. 30441-194, inscrita no CNPJ/MF sôb o no 08.979.77210001-29, neste ato

representada na forma previs[a em seu contrato Social, pelo sr. Eustáquio de Souza Pinto,

brasileiro, contador, inscrito no CPF/MF sob o no 081.002.846-87, e Paulo César Cacau Melo,

brasileiro, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF/MF sôb õ no 674,723.656-68, residentes em

Eelo Horizonte/Mc e domiciliados na Avenlda Rãja Gabaglia no 1380, Bairro Gutierrez, Belo

Hoi'izonte/MG, cEP. 30.441-194, a seguir designada NoRFLoR.

B) Na qualidade dê Compradora. SUZÁNo PÀPEL E CELULOSE 5.4., com sede nâ Avenida

Professor t'1ôgalhães Neto no 1752, 10o andar, salas 1009/1011, Pituba, Salvador/BA, e Unidade

Industrial na Rodovia BR 101, s/no, Km 945/4 + 7 km à esquerda, Mucuri/BA, inscrita no

CNPJ/MF sob no 16.404.28710013-99, neste ato represenfdda na foÍma do seu Estatuto Social,

a Seguir designada simplesmente SUzANO,

NORFLOR e SUZÂNO, doravante denominadas isoladamente como "PêdC" e, em conjunto, como

"Partes", resolvem firmar o presente Contrato de @mpra e Venda de Floresta de Eucalipto em Pé no

32C1,4514 (ô "Côntrato'), de acordo com os termos e condições a segulr dispostos:

CLAUSULA 1A . DO OB]ETO

1.1. Constifui objeto deste Contrato a venda, pela NORFLOR à SUZANO, resmlvado o quanto

estabelêcldo no subitem 1,4 desra Oáusula, dà Floresta de Eucallpto em Pé plantáda numa área

de aproximadaimente 4.127,60 ha. (quatÍo mil, cento e vinte sete hectares e sêssenta ares),
côm volume total estimado de 800,000 m3 (oitocentos mil metros cúbicos) de Eucalipto em Pé

com casca CFloresta de Eucalipto em Pé'), que integra parte dos imóveis de pÍopriedade e

posse da vENDEDORÂ a.seguir descritos ê caracterizados: o orimeiro, denominado "Fazenda

Córrego do Meio", correspondente à Mahícula no 2.813, livro 2-RG, de 19/04/2010, registrada

no Ofício de RegístÍo de Imóveis da Comarca de Grão Mogol, Estado do Estado de Minas Gerais,

e à Matntula no 12.683, Iivro 2-RG, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comârca

de Sallnas, Estado do Estado de Minas Gerais; 9-SS-U-E!!-q, denominado 'tFazenda Córrego
Taquara", correspondente à l,latrícula no 2.876, livro 2-RG, de 0qfll2O1O, registrada no Oficio

dê Registro de Imóveis da Comarca de Grão Mogol, Estado do Estado de Mihas Gerais; 9
terceiro, denominado "Fazenda Boa

2
a'1
g

+

i\\j\Ess

, o ouarto, nominado "Fazenda Curral das

?ú!Ri-:

c

SUZANO SUZANO

Contràto de ,.á:^ da de FlorcsLa de Éucô no3 514 Pá?iqat I /22
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t.2.

1.3.

L.4.

1.5,

Gerais" o ouinto, denominado "Fazenda Santa Terezinha", coriespondentes ao Telmo de

Transferência de Conkato de Arrendamento de Terras, IegistÍado no Livro 8-16, no ordem

2937 no Cartório Registrat de Títulos e Documentos e Civil das Pêssôas lurÍdicas de Salinas,

Estado de Minas Gerais; o sexto' denominado "Fazenda Taquara II", corÍespondente à

Escritura Pública de Cessão de Dirêitos de Posse, registrado no Uwo 108'A, às Fls. 233 a 234,

registnda no 10 OJício de Serviço NoFêrial de Pirãpora, Estado de Minas Gerais áreas essas

deÚldamente ldenúflcadas nos mapas anexos (ANEXO I) ('Imóvels').

pé Partes expressamente declaram e recoôhecem, desdejá, quê, o objeto do presente Contrato

é a Floresta dê Euaâlipto em Pé plantâda identificadâ no ANEXO I, ficãndo excluído do presente

Contrato todo e qualquer maciço florestal existente ou a ser lmPbnfado futuramente nos

Imóveis; Todavia, as Partes poderão, de comum acordo, íncluir no escopo deste Conkato esses

maclços florestais ou aqueles poruentura lôcâli2adôs em outros imóveis da NoRFLoR, no todo

,ou em parte, o qüê deve ser formallzado através do conespondênte Termo Aditivo, e que deve

ser necessariamente precedldo de nova negoclação entre as PaÍtes.

Oo mesmo modo, fica desde já excluida do objeto contratual a Floresta de Eucalipto em Pé (i)

em processo de deterioíação (madelra apodrecida); (ii) sinistradã pêla ocorrência dê lncêndlos;

e (ill) que não atenda aos requisitos previsfos na Cláusula 4.2. do presente Conkato; e/ou (iv)

compôstas por váriôs brotos poí fustê, tecnicamente não Íecomêndado para a colheita

mecanizada.

Fica estabelecido que informações detalh'adas sobre os talhões, bem como o calendário de

Corte, padrão sequenclal de Corte pela SUZANO e estimativa do volume total de Floresta de

Eucallpto em Pé existente em cãda um desses Falhões serão previamente definldas pelas Partes

e descrlEs no ANEXO II do presente Contrato.

As Partes declalam e reconhecem que a transferência da propriedade da FloÍesta dê Eucalipto

em Pé obleto do presente Conffato em favorda SUZÁNO dar-se-á lndiüdualmentê erh rêlação

à Florêsta dê Eucallpto em Pé existente em càda um dos tâlhões objeto do presente Contrator
à medida que sejam vêrificados os seguintes eventos: (i) celebração, pelas Partes, do Termo

de Enhega de Área, conforme definido no subitem 4.8 da Cláusula 4á deste Contrato, e (ii) a

imissão da SÜZANO na posse temporária dos rêspectivos talhões com fins exclusivos de

retirada da Florestá de Eucalipto em Pé obleto dêste Contrato.

cúUsULA 2A - DO PREçO E DO PAGAMENTO

2.1. Pela Florestâ de Eucalipto em Pé plantadô, identificada no ANEXO l, objeto deste Contrato. com

produção total estimada descrita no item 1.1. da Cláu§ula la, ô SUZANO pagará à.NORFLOR

ô preço de R$50,00 (clnquenta reais) poÍ mi (metro cúblco) de Floresta de Eucallpto em Pé

com êSca, tofalEando um valor estirÍrado de R$40.000.000,00 (quarentâ milhões de reais),
podenào variar, para mais ou para menos, a depender do volume de F,oresrô de Eucalipro em

Pé obtido no Inventário Pré-corte e dentro das margens eno desta atividade, conforme

c

p !3iiaÁ
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SUZAN suzÂNo
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2.7

2.3.

11

2,5,

2.6.

descrito o subitem 3.1,3., da Cláusuló 3a abaixo, e no Anexo IIL

O preço de R$50,@/ma (clnquenta reals por metÍo cúbico) de Floresta de Eucalipto êm Pé com

casca menciónado no subiteín 2,1. acima permaneceÉ fixo e irreajustável durante a úgêncla

destê Contíãto, sálvo o disposto na Cláusula Oitava.

Observadas as condições preüsFas neste Contrato, em especial o disposto nos subitens 2.4 e

2.5 dêsta Cláusula, na CláusJla 3a e no ANEXO 1lI, o valoÍ total previstó no subitem Z.l será

pa§o, pela SUZANO, tendo mmo base o volume apurado pelo Inventário Pre Corte (lPC)

devidaiÍente valldado pelas Partes, e que constará dos Termos de Entrega de Área de cada

talhão. Para flns dê âpuração dô valor ã sêr pago, deverão ser considerados todos ôs Têrmos

de Entre a de Ârea (ANEXO V) de càde talhãô dêvldâmêntê êmitidos no mês, O pagãmento do

l.álor correspondente ao volume de madeira definido nos-Ielgos dJ Enhega pe]el_lgrtg pgra

cada hlhã0, será realizado pela st zÂNo sempre no dia 25 do iÍês subsequente ou nô dla útil
imediatãmente seguinte, fiediante a apresentação prévia de NoE Flscal pela NORFLOR.

Caso por aigum problema operacional ou climático, expressamente justificãdo a NORFLOR por

escrito, não se opere a integralidade da traníerência de propriedade do \rclume mensal
estimado pelô IPC, dê Floresta de Eucallpto em Pé, as partes deverão, em comum acordo,
conciliar uma solução, sem prejuízo dos pagamentos ajustados conforme item 2.3.

Os pagamentos úensais sérão efetuados mediante depósito na conta. corrente no 23.586-5,
agência 1582, Banco Itaú, de titularidade da NORFLOR. Neste caso, o recÍbo do depósito

bancário será prova suficiente. da satisfação do débito, em relação ao respectivo \rôlor

deposlfàdo, condição esta que a NORFLOR declara estar plenamente ciente e de acordo.

Câso a SUZÂNO delxe de realizar o(s) pagamentô(s) mensal(is) comprovàdamentê dêúdo(s),
nos termos desta Cláusula 2a, ficará suspensa a relação de comprê ê vendô estabelecida pelo

presente contratô, a critérÍo da NoRFLoR e desde que notiflqúe formalmente a suzÀNo
para fins de regularização de eventual(is) pagamento(s) lnadlmplldo(s), no prazo de até 72

(setenta e duas) hords, confado do recebimento da referida notiÍicação, observado o disposto

0o ílern 2.6,1 desta Cláusula. Nesta hlpótese, será cobrada ainda multa de 20lo (dois par cento)

sobre.o \rdlor tot3l hadimplido, além de juros de mora de 1olo (um por cento) ao mês; pro rata
.dê culo cálculo será realizado a partlr do vencimento da parcela inadimplida.

2.6,7, Ncitificada a SUZÁNO, nos termos e para os fin! a que se refere o subitem 2.6. desta

Cláusula, e não havendo o coírespondente pagamento por parte da suzÂNo, poderá

a NORFLOR retoinar ô posse de todos os talhões e ÍespectÍva madeira objeto do

presênte Contrato, dilndó-lhes o destino que melhor lhe aprôuver, sendo que, nos

talhões onde estiverem localizados o volume de madeira que corresponda lntegralmente

ao valor já pago ou adianfado pela SUZÀNO, a retomada da posse pe(a NORFLOR se

daÉ lmediatamente após a realização, pela sUzANo, das atlvldades de côlhelta,
baldeio e transporte, observado o cumprimento do Anexo IL A retomada pela

& SUZANO suzÀNo
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NORFLOR da possê dos talhões e da madêira sêm quitâção, não impede. a cobrança

dê multa contratual prevista na Cláusula 12.

cúusur-Â 3a - Do TNvENTÁRro

3.1. Não obstante o volume total estimado de Floresta de EucalÍpto em Pé mencionado no subitem

1,1. da Cláusula 14, no ÂNExO I e no ANEXO II, as Partes acordam que a apuração do volume

tolal de Floresta de Eucnlipto em Pé existente nos Imóveis serâ efefuada por meio de Inventário

Flores.t-al Pr€orte (IPC), que será apresentado pela.sUzÂNO à NoRFLOR, pelo menos 10

(dez) dias antes da data de asslnatura do Termo de Eirtsega de Área a que se refere o subitem

48 da CÍáusula 44, para a devida bonferênêia e apÍovãção.

3.1.1. O IPC será realizado por uma empresa florestal de reconheclda credtbilldade no

mercado, deslgnada pela SUZÂNO e aprovada por escrito pela NORFLOR.

3;1.2. Dado a dinâmica de cÍescimento das Rorestas, fica ajustado entre as Partes que a

realização do InvenErio (lPC) deverá ocorrer dentro dos seguintes prazos:

3.1,2.1. Mêses de outubro a abrll: máxlmo de 30 (trinta) dias anteriôres ao Termo de
Enbega de Área;

3..1.2.2, Meses de maio a setembrô: máximo dê 60 (sessenta) dias anteriores ao

Termo de Entrega de Área,

3.1.3. Para Íins deste Contrâto, o Inventárlo (lPC) deverá ser realizado com base na

lnetodologia que constã no Anexo III C'l4etodolooia - Inve ),'sendo
resguardado, à NORFLOR, a qualquer tempo, o dlreito de audltar as Informações nele

contidas,

3.1.4. Se, no resultado do Inventário de cada talhã0, Íor verlficada uma variação igual ou

inferior a 57o (cinco por cento), com base em um nível de certêza de 950/0 (noventa e

cinco por cento), o resultado do Inventário deverá ser considerado definitivo, após

validação pela NORFLOR, que vinculará ambas as Partes, integrando automaticamente
0 presente Contratoi sem necêssidade dê termo adltivo.

3.1.5. Após a entrega do resultado final do Inventário pela suzÀNo à NoRFLoR, se
nêcessarlo, as Partes deverão se reunlr parâ determinar quaisquer alterações cabíveis

no calendàrlo de Corte ê nos volumes mensais estipulados respectivamente nos

ANEXOS II e III.

3,2. As despesas decoríentes da realização do Invenfário Pré-Corte (IPC) serão integralmente pagas

pela,SUZÂNO.

ü,
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cúUsULA 4ô - DA EXECUçÃO DO CONTRÂTO

Na hlpótese de consfatação, pela suzANO, de irregularidades relacionadas à Floresta de

Eucallpto em Pé objeto desta avença, que, à luz das especiÍicações previstas neste Conhato ou

da leglslação aplluivel, especialmente quônto à legislação ambienlal, comprol/êdaménte

inúabilize, no todo ou êm pafte, a execuÉo deste contrato ou a sua utllização paia a produção

de celulôse, confôrme preústô no item 1.3 da Cláusula Primelra, a NORFLOR.se compromête

a sanar eventual inegularidade, que lndependa da avallação ou critério de tercelros, em até 30

(trlnta) dias após o recebimento de comunicação por escrito da SUZANO, ou'a apresentar

altêiíãtivas que permltám, a critério das Partes, o iegular cumprimento do Contrato. Nos casos

em que a kregularidade depênda da avaliaçâo ou cÍitérío de tercelros e tenha ultrapassado o
prazo de 30 dias com o pagamento prevlsto na Cláusula Segundà já eFetu'ado pela SUZÀNO, a

IIORFLOR se obriga a efetuar a devolução do valor recebido relativo ao volume da madelra

lmpacüda e/ou não colhida, no prazo de até 5 (cinco) dias,

.A Floresta de Eucalipto em Pé objeto deste Contrêto deve atender às especificações que
permitam o seu Corte, pela SUZÀNO ou por tercêiros por elê indicados, em toras de
comprimento médlo enke 3,00m (tÍês metros) ê 6,00m (seis metros), com tolerâncla de 20 on
(vinte centímetros), para mais ou para menos, com diâmetros entre 6 cm (seis centímetros) e

45 cm (quarenta e qnco centímetros), com casca.

4.3. As operações de Colheita, Baldeio e Transporte serão realizadas pela SUZÂNO ou por empÍesa

por ela indicada, sob sua exclusiva responsabilidade ê às suas expensas, nos termos das Normas

de Colheíta Florestal prevr'stas no ANEXO IV incluindo, sem lirnifação, (i) a denubada,
d8galhamento. tràçamento e colheita da floresta Ccolheita'); (ii) anaste, empilhamento, 

-

limpeza e remoção do màterial lenhoso CBaldelo"); e (lii) carregamento e transporte domaterlal
Íenhbso das áreas de armázenagem para ê unidade Fêbril, localizada ne Rodovia 8R 101, s/no,
Km 945,4 + 7 Km à esquerda, Mucurl/BA, ("TÍansoorte"). parà os fins deste Contrator,,Colheita,
Beldeio e Transporte" serão conjuntamente definidos como "CoÊe" e deverão ôbservar o
calendário constante no ANEXo II.

4.4. RespeiLadô o dlsposto no item 4.4,1, a SUZANO deverá conduzir todas as atividàdes

relaclonadas ao Corte em observância às regras estabelecidas no ANEXô IV - Norinas Gerals

de Colheita, aos.prlncíplos, critérios e indicadores do Conselho Brasileiro de Màneio Florestal
(FSC Brasil) e à legislação amblental, sempre com vlsta a assegurôr a rebrota das árvores de

eucalipto.

A despelto do disposto no item 4.4 desta cláusula, a SUZANO ou seus contratados nãô

serão responsabillzados por prejuízos ou danos à rebrota de árvores, em razão dá

acomodação das pilhais de madeira por cima de tocos remanescentes e/ou do trânsito
de máqulnas e equípameôtôs nos locais de Cortê, assim não respondendo por quêlquer

compensaçàO ou Índenização, seja a que Útulo Íor, inclusive perdas e dânos. em

decorrência destes fatos que observados, pela SUZANO, as condi ese
obrlgações previstas no Normas Gerais Côlhêita ê neste Contrato. Em

s/s E\,\ I

4.1,

4.7.
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4.5.

4,6.

4.7.

4.8.

caso de di:scumprimento do disposto no ANEXO IV, ã SUZÀNO respondeÉ pel

prejuízos ei/ou danôs à de áruores e outros cqnstantes do respectivo ANEXO

A SUZANo deverá apresentar à NORFLoR a Declaração de Colheita e ComercializaSo (DCC),

bem como o cómprovante de qultaçãô das devidas taxas florestals que se fizerêm necessárlas

devídamentê hstniídas e aprovadas pelo Instituto Estadual de Florêstas do Estado de Mlnas

Gerais C'IEF"). no.prazo de 10 (dez) dlas antes do lnicio do Corte de cada talhão, A SUZÂNO

somente poderá lniciár as operações de Corte de cada um dos talhõês dêpôis de apresentadâ

a competente DCC à NORFLOR.

4.5.1. Oesde que tenha tomado todas as medldas necessárlas, a SUZÂNO não será

responsabillzada caso a não apresentação da DCC à NORFLOR no prazo estabelecído

nô subiterh 45 âclma se deva ao atraso dôs órgãos ambientais na emissão da DCC ou
eni decorÉncia da omissão na apresentâção de documentos ou inFormações que seram

de responsabilldade exdusiva da NORFLOR,

Â NORFLOR se obrloa a: (l) fornecer as licenças necêssiíiias para disponibilizar a Floresta de

Eucallpto em Pé dos talhôes liwes para Corte em favor da suzÂNo. ê (ii) ter vigentes todas

as lícenças e autorizaçôes relativas ao exercício da atividade de silvicultura e à posse e/ou
proprledade das áreas onde estão localizados os talhões de Floresfa de Eucalipto em Pé da

SUZANO. Será, por sua vez, dê exclusiva Íesponsabilldade da SUZÀNO, conforme lhe forem
exígívels por lei, a obtenção junto aos órgãos compêtentes de toda documentação necessáriâ

ao Corte e ao Transporte, inclusive a DCC,

A NORFLÔR ênúdará todos os esforços para disponibilizar as áreas livres de forma a não

inviabilliai a ativjdade opêÍâcional do Corte nos Imóveis descritos nô subitem 1.1., da Cláusula

la deste contrâto, 4speitadã-ásÉrvoÍês hativa§ lrÍiÚrês'de-.corte5, a Íedê?lêEicâ rêtistente,

áreas_4lqprqgruqção:permanenE e/ou.de reserva legal,i:

Em conformldade com cada período e. área de Corte estabelecido no calendárlo de corte
(ANE(O II) e antes do início das atividades em cadâ talhão, devidamente caracterlzadôs no

ANEXO I, as Partes assinarão o "Temo de'Entrega de'Área" (ÂNEXO V), ato pelo.qual a

NORELOR fmitirá a SUZÀNO'na posse de cada área. a seu tempô, assegurando-lhe a posse

mansa e pacífica do respectivo talhão, pelo tempo que durãr â ôperaeãô de Corte descrih no

subitem 4;3 .acima.

4,8,1. A SUZÂNO terá o,pi.ãzo de 40 (quárehb)rdias, para concluir o término do pi_ôÉú de
:llrteldE:Bda'talhÊÔ, contados do início da colheita até o término do Baldeid da

madelra, cujo controlé será realizado através do documento denomlnado "Confrole de
Inicio e Término do corte" (ANExo VII). Flnalizado o baldeÍo, a sUzÂNO.terá ainda o
prazo de 90 (noventa) dias para concluir o fransporte do material lenhoso proveniente

do mesmo.talhã0. O não cumprimento dos prazos aqui definidos, autoriza a NORFLOR

a realizar o baldeio e cobrar pelos custos advin s e eventuais prejuízos a que

comprorradamênte der ca elâs pãrtes,

4 @, suzÁN suzANo
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4.8,2. Observados os prazos do subitem 4.8,1desta Cláusula, no período compreendldo entre

as assinaturas do Termô de Enúega de Área e do Termo de Devolução deÁrea.(ANE(Os

V e VI), este último dêfinido ncj subitem 4.9. adiantê, a SUZÂNO assumirá a

responsabllidade exclusiva (i) pela guarda e conservaSo da Floresta de Eucalipto em

Pé relatlva ao talhão descrito no Termo de Entregà de Área; (lÍ) pelos rlscos de perda

da Floresta de Eucalipto em Pé rêlatlva ao mesmo talhão, inclulirdo, sem limitação, a

incêndios. ventanias, roubo e prágas; .e (iii) pelas obrigações, contlngênclas e

penalidade! de caráter trabalhista, previdenclário. hibuUrio e ambiental decorrentes do

côÉe, baldelo e transporte,

4.9, Na data de devolução de cada talhão, que deverá ocorier após â conclusão do corte, baldeio e

transporte da madeira da respectiva área, no período preüsto no subitem 4.8.1 e no calendário

de corte (ANExo II), as Pârtes assinarão o coÍrespondente "Termo de Devolução de Área"
(ANEXO VIj. especificando qúaisquer eventuais contlngências de responsabilidade da SUZÂNO.

4.70. As Pãrtes estipulam quer nô procêsso de colhelta, a àlhitâ do:tôcô remanescente será de, no

máximo, 15-cm{quinze centÍmetros) entre a alturd do toco e o nível do solo,

4.11. A NORFLoR autorlza a SUZANO, ou empresa por ela indicada, +fàzliilANtglÉg+izbrir
e§EtÉôlÊ'rÍ!]An propriedade, desde que não seja em;ál9a.Irotegidas, deJpeservação e.de
pfesery?Éo.!mblenbl e s(Êr'iil; bAm CoÍfl0 empllhari nas-margen§ dessas estradas,:a môdeirá

prôveniente da Floresta de Eucalipto em Pé objeto deste Contràto, peipendicularmentê ao

seôtido da estrada, alnda que empilhadas pôr cima dê tocos. remanescentes. Para abertura de
estrâdas, rr=NdRiFÊôX."d=evãÍrí aütbrliaipievlàíieflte-ê por escrito,tat tnteivênÉo:

4.Í2. A SUZÂNO se responsabiliza.pela reticda de todo o volume de Floresta de Eucallpto em Pé

ãpto à produção comercial,. n6 forma especincada no subitem 4.2 deste Conkato.

cúusulA 5a - DAs oBRTGAçõES DA NoRFLoR

5,1. São obrlgações da NORFLOR:

5.1,1, Obseruâr figorosamentê os termos, prazos e condiçôes estabelecidos neste Contrdto.

51.2, Asseguiar, na realização dés atividêdes de implanfação e manutenção da Floresta de

Eucalipto de que trata este Contrato, o estrito cumprimento da legislação florestal,

ainbiental, trabalhlsta, tííbutária, fiscal e das normas de segurança, hlgiene e mediclna
do trabalho, no âmblto fêderê|, estadual e municipal, lsenLando a SUZÃNO de
quaÍsquer responsabllidades.

5.1.2.1. O não cumprimento das obrigações de caráter ambiental, nas atividades

implantação e mà da Roresta toriza a SUZANO a rescindir o

0, suzÁNo
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presente Contrato, cobrar a multa contratual Prêvistã na CláusÚla 1

6.1.2,1. O não cumprimento das obrigações constantes do subitem 6.1.2 acima

autoÍiza a NORFLOR a rescindir o presente Contrato, cobrar a multa

contratual prevlsta na Cláusula 12, denunciãr o íato ao órgãô ambiental e ao

Ministério Públíco, e cobrar por quaisquer danos que comprovadamente venha

a soFrer em deconência do ató tlícito da SUZANO, seja de forma direta ou

6.L.2.

denunciar o fato ao órgão ambiental e ao MlnistéÍio Público, e cobrar
quaisquer danos que comprovadamente venha a sofrer em decorrência do ato ',

ilíclto da NORFLOR, seja de forma direta ou regressivamente, podendo estã

vir e rêsponder civil e criminàlmente pelos seus atos.

5,1.3. Permitir o acesso da SUZANO, seus empregados e/ou prestadores de serviços,

ãêviãã.ifi-ã[ã€trdEtÉ?ótpélâ'li-oRFLDBaos locais onde será executada a operação

de Corte,

5.1.4, AnalisaÍ, aprovar e/ou propor ajustes no Inventário Pré-Corte (lPC).

5.1.5. Einitir os "Termos de Entrega de Área" (ANEXO V) e os "Controlês de Início e Término
de corre" (ANExo vti).

5.1,6. Autorizar a abertuÍa de filial pela SUZANO, se à tanto estíver obrigada.

5.1.7. Com relação as áreas de posse Íelacionadas no ítem 1.1, objeto de arrendamento com

a RURALMINAS e/ou ITER, a NORFLOR se obriga, no caso de vir ô ser instada por

estes órgãos a êfetuar a devolução dâs respêctivas áreas, no prazo de vigência deste

instrumento, a estábelecer, de comum acordo, um novo cronogíama de Corte com a

SUZANO, compatível com o prazo de devolução das áreas à RURALMINAS e/ou ITER

e respeitando os prazos contratuais aqui estabelecldos.

cúUsUIÁ 6a - DAs oERIGAçõES DA sUzANO

6.1 São obrlgações dô SUZANO:

6.1,1. Observar rlgorosamente os teÍmos, prãzos e condlções estabelecidos neste Contrato.

0b€d:êaé:À-.1ÀRigralmentê; porsl, teÍcelros e prestadores de servtço e,obtêr todos os atos

a!{-t-o.!liêl&LEFeç-e;sáiloi+àinà= reãliiaçãti Éiá-óÊàrãÉes dêrcortq'-e=àigl8rtê, em-

Uslg@ê€LsEçaq.fló3ãéElfã-ilbiêmd;=trãbãlaiõ.=-:fraÍiêitô,=tiibAÊfia-=51sç6111,i;s:
.ggE!ÉE9!.|fença_,ihiÍilêrné êii'êUialõÊ-:Cgl@![qineFâinbito-..Gt E.É-]-êstadual .ê

g-UlaIÊEímF Eq:ã=NoRFtoR dêiqtrâilalEE!:esppnsabllidades- pr-e-s9ntes € futuÍa!
.EvindagíeslaÊb-pEiãçaiÉtTp=tã'aestei-;itffi rãnto;

a,
UZÂNO
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regresslüariente, podendo esta vir a responder civil e criminalmente pelos

sêus atos.

6.1.3. Ê9lr:nô*diitla,oidé eütár;'sob p€nâ-de iêscisãQ=eônhatual ê respon§abilização pelos

danoE*ànsâ-dos;Éúaisque!: impactÔs amblenQis e;-não realDando-o'cortê,''a poda ou

_guglqg.el=!=ritl-o-tlpo 
de intervensão em âreas ou.espécies da fauna e-:flora,protegidas

poíelFfftl,tlídà§ãsãrvore§ nativas,- sêjàfite.u-so=nobiê-; hutíferà§EtãFEiitêiide'se por -'

--inte,.fveJ-tçãtralu. 4quer-'âtiyidadê dê torteté árvorês; abêtura:dê'esttãdãÍê trânsito de
.máqúlna-$:1e Íiàí§-ê Pêasoãs.

6.1.3.1. O não cumprimento das obrigações de caráter àmbiental autoriza a

NORFLOR a rescindir o presente Contrato, cobrar a multa contratual pÍevista

na Cláusula 12, deíunclar o fato ao órgão ambiental e ao Ministério Público,

e cobrar por quaisquer danos que venha a sofrer em decorrência do ato ilÍcito

da SUZANO/ seja de Íorma direta ou regressivamente, podendo esta vir a
responder civll ê criminalmente pelos seus atos.

6.1.3.2, Ag.rF=!ni-.(onjun!o .com NORFLOR:.perante às comunidades jocais para

iEQgEf e.nSgo-ctar sobr_e;horáriorde=Eàbalho; tráfêgo,' rúído; 'rêilução de
p0ê!l?-scoÍÍ-v!§Es..a--eYltat.co0ÍIitos€

6.1.3.3. fêllonaãbitiiàr:§e;pelostdanos.e"cidentes'cômprovai,am?nfe causadc pela

SUZANo=eiiIiópÍÊiJádês de úlzinhot,.tals córió aúopelà-mentos de animai;,

.Cqqqe-iue cefcas, -danos êri imóveis de terceiros, queda'dê*ôadeín nas

,esqqdas.i

6.1.4 Não proceder ao Corte, em hipótese ôlguma, de Florestas de Eucalipto em Pé, em

talhões não previstos no ANEXO I, sob pena de têr que responder legalmente pelos

danos comprovadamente causados à NORFLOR.

6,1.5 ;Réspeitâr=-=1ã9lsla@o vigêntê em espe_qaL-a -t-elÍÉ.-g 
à preservação'dô Íidiô ômbieirte,

:ngEa,T-a-fEhtê=à'S'-nãâaeÍtês ê clrr'sós i,:á9úa,1ÊissiÍ!,. como às áreas'de pieseilração

permãilÊ'tê;maEis ciliares, fauna e áreas de ilserva legal, Devera tallrbém respeltar a

SgEr=u!.Idldeiizinhai desenvolvqndo seus ê3íorç03,nb sentido de harmonizar sua

atuação com.a,natureza e-côm a vizinhança local.

NICÀ

-s 
rsE{\r)

6.1.6

'. +6.1.7

.ltax!ê'r-§ff'=.triipré{aiJos, às.suas .erpensás .ê durãntê tôdo ô pacro conEatual,

!delr§f-!a=J[E:e_!q!]iÉadgs com os EPI's aproprladds para aê atiúdadês dêrco(ee aquêlas
poltef!1lgEllg.l.yjive fazendo com .que seus Prestadores dê. Seirúiços cumpraÍr as

mesmas obrlga_çõesr

ConÍeriirotdireito.à NoRFLoR,-de Ílscalizar, a todo:tempo,. a forma como.vem sendo

executàdas:ê çonduzidas,a atividades pertineDtes à realização dêste tGto, dentro das

áreas {e.'pr-qprl edade da NORFLOR ,.com o fito ún e exclusivo dê certificar acerca

0,
SUZAN SUZANOá,

."*,u. oo í"r.i "
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das obrigações da SUZANO, sejôn1 concernentes aos saláíios de seus trabalhadoresil

sejam em relação aos encargos trabalhlstas, sociais, fiscais, parte de segurdnça, saúde,

etc.

6.1,8 Não edificar nas áreas de piopriedade da NORFLOR quãisquer benfeltorlas, sejam elas

úteis, necessárias ou voluptuárias; salvo a estrutura itinerante para a reali2ação da

colheitã e demais etapãs dêcorrentes da operação de Çorte de que trab éste Contrato,

6.1.9 Atender todas as exigências dos órgãos ambientais competentes quanto ao

recolhimento de taxa florestaÍ, a obtenção da DCC, a apresentação de Anotação de

ResponsatÍlidade Técnica (ÀRT) do profissional responsável pelo Corte da Floresta de

Eucalipto em Pé objeto deste Contrato, quando necessárÍo, e o cumprimento dôs

exigênclas dos órgãos ambientais competentes relacionadas com a proteção e equÍlíbrio

da florâ, fauna e mêtas clllâres.

6.1.10 Requerer e apÍesentar à NORFLOR, quando for o càso, a Autorização de

Funcíonamento para as atividades )igadas a este Contrato.

6,1.11 RespondeÍ, no exato limite das operações que vier a reallzar, por si ou por suas

Prestàdoras de Serviços, por força deste Contrato, por quaisquer questões, judiciais ou

extrajudiciais, pôrventura oriundas dessas opêrações.

Cooperar de forma eteti\ra, de modo a êvltar a presença dê invasores, caso exlstentes,

nos Imóveis onde se encontram implantadas as Florestãs de Eucalipto em Pé obJeto

deste Contrato.

6.1.13 Providenciar a côletã de llÍo e resíduos não agrotóxicos, de acordo com os seguintes

procedimentos: (i) material plástico e marmita de folha de alurnínio deverão ser

coletados, ensacolados e eôviados para local sanitariamente àdequado, a ser indicado

pela NORFLOR e (ii) sobras allmentares deverão ser enterradas a uma distância
mínlmã de lOO (cem) metros de quaisquer fontes d'á9ua.

6.1.14 Requerer e apresentar cópia da DECLARA$O DE CORTE E CoLHEITA (Dcc),
anteriormente a assinatuÍa do TeÍmo de Entrega de Área (ÀNEXO V),

6.1.15 Responsabilizar-se, por quaisquer danos cometidos ao melo ambiente pelo pessoal a

ela ühcrlado, obrigando-se a mànter a NORFLOR a salvo de todos e quaisquer ônus,

riscos, prejuízos ou despesas decorrentes de eventuais danos ambientais ou

autuações/sanções decorrentes do objeto dêsta avençâ, seja peÍante órgãos ou entes

de direito público/ seja peÍanle particuÍares ou entldades de natureza privada,

reparando direta ou regressivamente todos os danos, prejuízos e/ou despesas causadas

e. eventualmente, imputadas direta ou indiretemente à NORFLOR. comprometendo-
se incluslve a pediÍ a exclusão da NoRFLOR dos pólos das demandas em que for

envolvlda ê desde que tenhá dado causa.
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6.1.16 Montar, às suas expensas, einlocal e prazo ãcordados com NORFLOR, a infraestrutura

itinerante necessária à execução da colheita até o transporte da madeirô (baracas para

almoço, banhelro, etc.);

6.1.17 Quaisquer questões, judiciais ôu extrajudiciais, porventura oriundas do "Corte"' ê

prestação de contas com o IEF - InsÜtuto Estadual de Florestas de Minas Gerais,

decorrenteg da presente venda serão de inteira e exclusiva responsabilidade da

suzÂNo.

6.1.18 Em caso de acidêntê com derramamento de óleo lubriÍicante ou óleo diesel no solo

C'vazamento'), recolher a camada de terra afetada e encaminhá-la ao depósito de Ííxo

agrotóxlco mals próxho da propriedade onde estiver executando ô CoÍtê, e enviar

informaçõqç por escrito à NORFLOR com defdlhamento sumário do vazamento e dôs

medldas tomadas pela SUZANO para remedlar o respectlvo vazamento.

6.1.19 Combater imediatamente quãlquer Íoco de íncêndio floÍestal nos talhões, nos períodos

de realização das opemções de Corte, tomando todas ês medidas necessárias para

contê-lo, orientando seu pessoal pãra que comunique a ocorrência lmediatamente à

NORFLOR.

6.1.20 Realizar a manutenção das estradas cuja utÍlização seja necessáría para a execução do

objeto deste Contrato e pela abertura de novas, sendo que, neste caso, deverá obter

concordáncia por escrito da NORFLOR, Deverá constar do Termo de Entrega de Área

o estado das estrádas relevantes, sendo que a responsabilidade da SUZANO restrínge-

se à Íestauração das estradas ao estado em que se encontravam quando da celebração

do Termo de Entrega de Ârea.

6.1.21 Entregar as áreas objeto deste Contrato, no mínimo, no estado em quê as recebeu,

sem possíveis passivos rélacionados aos aspectos amblentais, sôciais e outros quê

porventurd se relacionem à manutênção e coôtinuidade das atividades futuras da

NORFLOR, e desde que gerados na vigência do pÍesente instrumento,

6.1.22 Adotar todas as proüdências necessárias pard a abertura e encerramento da filial da

SUZÁNO na área da NORFLOR responsabllizando-se por todas as obrigações delas
dêcorrentes.

6.1.23 Tendo em üsta a boa execução do presente Contrato e as melhores práticôs íorestais

existentes, a sUzANÓ realizará as atividades de Corte ou quaisquer atividades

previstas neste Conkato, diiêtamente ou por empresas contratadas CPresfadoras de

Servicosr), observado o disposto no subitem 6.1.24 adiante, comprometendo-se, no
que se refere às aúvidades exercidas diretamente por êla ou por Prestadoras de
Servlços/ a:

a) Responsabilizar-se pelo pessoal envolvido nestê trato, que não terão nenhum

vínculo empregatíclo com a NORFLOR. A S , na qualidade de responsávêl

IF

suznnb SUZANÔ
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pela opereção de Cortê, por sl e/ou por suas Prestadoras de SeMços, responder

pelo cumprimento de todos os encargos trabàlhlstas, pievidenciários e sociais, bem

como pelo pagarnento dos salárioi e demais ônus conelatosr de àcÔrdo com

legislação em vigol.

b) oispohlbilizar um efetlvo de pessoal capacifado, treinado e famillarizado coíi as

atlvidades a serem desenvolvidas em facê deste Contrato.

c) Cumprír e íazer cumprir as normas báslcas de engenharia, medicinà'e segurança

do trabalho, bem como de toda legislação trdbalhlsta, previdenclárla e da área de

saúde, neste ponto dando atenção especial ao tema norientação sexual, âfêtiva ê

rêlacionada a drogas" nas comunidades úzinhas, e segurança do trabalho,

especialúente da NR 31, bem como as normas internas da NoRFLOR relativas a

compoÍtãmênto e segurança do habalho.

d) Fornecer todos os equlpamentos, ferramenfas e máquinas necessárlas.

e) Manteí e exigir de seu pessoa! a identificação e utilizâção dos EPls convencionais e

apropriados, fornecendo, ainda, identificação adequada, uniformes, ferramentas,

transporte (mobilizàção e desmobilizãção) hospedagem e alimentação dos

funcionários, arcando com todos as responsabilldades legôis e os custos

co rrespond entes;

Í) Não utillzar mão de obrê infanto juvenil, trabalho escravo ou análogo para a

consecução de atividades vinculadas a este Contràto. A recusa pela SUZANO do

cumprlmento desta condÍção constitul motlvo Justo para a rescisão do presente

Cbntrato, pela NORFLoR.

g) Em nenhuma hipótese é permitida a utillzação de mão de obra sem as condiçôes

mínimas grescriEs em lel ou em normas regulamentadorôs, devendo a SUZANO

cumprlr tudo o que for exlgldo pelos órgãos públicos e honrar os pagamentos dos

salárlos e encargos de seu pessoal, respeitando. ainda, todas as condlções previstãs

nos lnstrumentos normativos da categoÍia,

h) Apresentar, seÍnpre que exigido, cópia dos documentos abaixo relaaionadoí de

todó pêssoal vinculado a este Contrato, devidamente regularizados, sob pena de

ter as atlvidades suspensas caso não atenda a solicitação no prazo de 15 (quinze)

dÍas:

i)
ti)

ni)

lv)

v)

RÊcibos de pagamento dê saláriôs;

Termos de resclsão de contÍato de trabalhoi

DARF do recolhimento mensal dos lmpostos devidos à Receita Federal;

Relação de empregadôs que lhe presta

Livro de Rêoisúo de

a suzÂNo SUZANO

contrdto de Cômprd ê dc Horesta dê

Em gados;
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vi) Guias de Recolhimento de INss, FGTS e ISSQN; CAGEDi

vii) Controle de Jornadai

viii) ConUole de Treinamentos;

lx) Flchas de EPI's.

i) Responsabilizar-se integralmentê e diretamente peios custos, dêspesas e

indenizações que possam ser devidos em razão de acidentes de trabalho

envolvendo seus funciqnários diretos ou de funclonários das Prestadorasde Serviço,

J) Não utilizar fogo em nenhuma parte dos Imóveis, bem como não realizar o corte

ou dêstruição, por'quãlqLrer mêio, de florestas nativas ou de flôre§tâs nas áreas de

reserva legal e/ou de preservação permanente, obrlgando-se a cumprir e a fazer

com que o PÍestàdôí de Serviços cumpra toda a legislação pertinente,

espedalmentê ambiental, que ora declara conhecer/ respondendo dlreramente aos

Poderes Públlcos por eventuais infrações compÍo\radamente cometidas por seu

pesoal,

k) Não realizar atividades de caça ou pesca nas áreas onde se acham lmplanradas as

Florestas de Eucallpto em pé objêto destê Contrato.

l) Realizar o monitoramento cônstante das máquinas e equipamentos que serão

uUllzadàs nas operôções, evitando, ainda, vazamento de óleo e descarte de peças

de reposiÉo dênfo dos Imóveis. Em càso dê vazâmento ou derramamento de óleo

ou substáncias dànosas ao ambiente provenientes dos seus equipamentos e

máquinas, a SUZÂNO será integralmente responsável pela âdequada disposição

dos resíduos contaminados e tratêmento do dano até sua completa resolução,

conforme legislação vigente,

m) Fornecer b?nsporte aos seus empregados e prestadores de sêrviços, em condlções

adequadas e seguras, obedecendo àos requisitos de segurança, hlgiene e conforto

e a todas as determinações técnicas exigidas pela legislação e normas reguladoras

vigentes.

n) Pagar ao seu pessoal, no míninio, o piso salarial estabelecido em convenção cotetiva
de trâbalho da correspondente iategorla, se existente, determinadâ êm acordo ou
convenção coletiva, âssim como cumprir todas as cláusulas de tal norma coletlva,

bem como efetuar o pagamêntô dos encargos devidos aos seus empregados, de

todos os impostos, contribuições e taxas devidas decorrentes ou não deste

Contrato,

o) Elaborar Píograma de Controle Médico de Saúde ocupacionãl - PCMso, confoÍme
NR - 7 e ci ProgÍama de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, conforme NR.9 e

fazer com que seus funcionários, Prestadoras de Serviços e empregados os

cumpram.

fi,\L/
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s xp) Utilizar motoristas devidamente habilitados, Ueinados, capacitados a trafegar em

regiões habitadas e portando os Equlpamentos de Proteção Indívidual - EPIS

necessários parà as atividades de "Corte". devêndo ser estritamêntê observadas as

noímas legôis pertlneÍttes e internas, quarido neces#rlo.

6.1.24 A SUZANO deverá fazer constar dos contratos eventualmente celebrados com suas

Prestadoras de Serviços as mesmas obrigaçôes listadas nos subitens 6.1.23 desta Cláusula,

bem como demais cláusulas quando apliaáveis, princlpalmente que relâcionem às condições

de trdbalho, saúde, segurança, higiene e cuidado socioambiental, o que, contudo, não

iientará a SUZANO de responder por eventuaís lnÍrações da respectiva empresà

prestadora de serviços às obrigaçôes por ela assumidas ou às normas legais apÍicáveis.

6,1.25, A NORFLOR não se responsablliza, quer dlreta ou Indlretamente, a qualquer tÍtulo, seja
solldária ou lubsidlariâmentê, por quaisquer d(Mdas Íiscals, trabalhistas e pievldànciárias

da SUZANO. Caso a NORFLOR se,a compelida Judicial ou extrajudiclalmente a.satisíazer

tais obrigações poderá ela haver da SUZÀ|{O todas as despesas inconidas, por qualquer

foÍma em direito admltida,

6.1.26. Responder, por si e pqr seus prestadores dq serviços, pelos danos pessoais e materiais

cãusados a terceiros, a si própria e a seu pessoal pelas aúvldades nas áreas da NoRFLOR,
quer provenham de culpa ou dolo, queÍ resultem de atos omissos ou comissivos. Assim,

nenhuma responsabilldade poderá ser imputadà à NORFLOR por qualquer dano

relacionado às atividades ocoridas no seu imóvel decorrentes deste contrato, inclulndo

desvlo, acidente ou furto de caiga, não respondendo, inclusive, solidária ou

subsidiarlamentê poÍ quâlquêr repara@o de cunho materlal ôu môral.

CLÂUSULA 7â - DO PRÂZO

7,1. O presente Contráto ügorará pelo prazo de 18 (dezoito) meses, iniciando-sê em 14 de

novembro de 2014 e encerrdndô-se em 13 de abril de 2016, sendo que o início da colheita

ocorrerá conÍorme previsto no calendário de Corte (ANEXO II), facultando-se às Partes, de

comum acordo, alterar o.prazo de vigência do presente Contrâto.

cúusuLA Bà - Dos ÍRIBUToS E oA EMrssÃo or Hora prscat

8.1. Tôdos os tributos (impostos, taias, contribuições, etc), incidentes ou que venham a incidir sobre

o pÍesente Contrato deverão ser recolhidos e/ou íetidos pelo seu contribuinte ou reJpectivo
responsável tribtJtárlo, conforme disposto na legislação aplicável, compromêtendo-se, einda, a
parte rêsponsável pelo pagamento de determinado tíibuto, a manter a outrê pàrte llvre e lsentã

de quaísquer responsabilidades, demandas e ações de qualquer natureza em retação àquele

kibuho,

i s Er.\
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8.1.1. Estão inclusos no preço todos os tributos (impostos, taxas, etc.), de competência

NORFLOR na condição de vendedora, exceto ICMS. Caso, ã NoR.FLOR, por exigê

legã|, tênha quê destacar e recolher o ICMS na venda da madeim, o presente contrato
será obrigatoriamente ajustado para incluÊlo ao preço independentemente de aditivo,

8,1.2, Havendo insútuição de novos tributos pelo governo, que impactam o objeto da presente

operação, o preço será automaticamênte ajustado para adequar a legislação vigertte.

Âs Partes se obrigam, rnutuamente, a reembolsar a outra contratãnte dê todas as despesas,

inclusive juros ê multas, que êventualmente esta última tiver que suportar em razão de
cobrança, pela Fazenda Pública competente, de tributo(s) por ela devido(s) e não recolhidôs,
na esíera Federal, Estadual ou Municlpal, vinculado(s) a esta operação.

cúusuLA 9 - Do vALoR Do coNrRÁro

9.1. Para fins e efeitos legais, o valor tota! estimado do presente ContÍato é de R940.000.000,00
(quarenta milhões de reais), podendo variaÍ, para mais ou para menos, a depender do volume
de Floresta de Eucalipto em Pé etetivamente medida no Inventário, nos termos da Cláusula 3a

destê Contrôto.

CúUSULA 10 - DA RESCISÃO

10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação

ou interpelação, Judicial ou extrajudicial, sem pÍejuÍzo de eventual reparação por perdas e danos

e pagamento de multa contratual pela Parte infratora, nos seguintes casos:

a) Inadlmplemento a qualquer das cláusulas ou condições ajustadas neste Contrato;

b) CesSão ou transfe[ência a terceiros, no todo ou em parte, dos direitos e/ou obrigações

decorrentes destê Contrâto, sem a prévía e expressa autorhaçã0, por escrito, da outra Parte;

ou

c) Falêncla, recuperaÉo Judicial ou extrajudicial, liquidação judicial ou extrajudicial, requerldas

ou homologadas, de qualguer das Partes,

CLÁUSULA 11 - DO CASO FORTUTTO E DA FORçA MAIOR

Nenhuma das Pârtes será responsável perante a outra pelos prejuÍzos resultantes da

inobservância, total ou parcial, deste Contrato se a mesma decorrer de caso fortuito ou força

maior na íormã prevista no código civil Brasileiro e devidamente recônhecido pelo Poder

ludiciárío com decisão transitada em julgado, desde que haja compÍovadà relaçâo de causa e

8.2.

11. 1.
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efeito entre o evento de cáso fortuito ou forçá maior e.a inobservância, total ou parcial, deste

Contrator ilevendo, neste caso, a Parte atingida comunicar o fato imediatamente à outra Parte,

inÍormandô a ocorrência e a natureza do evênto e descrevendo os efeitos danosos causados.

L7,2, Constatada a ocorÉncia de caso fortuito ou de força maior, ficarão suspensas tanto .as

ôbrigaçõês que a NORFLOR ficar impedida de cumprir, quanto a obrigação da SUZÂNO de

remunerá-la.

CúUSULA 12 - DÂ MULTÀ

12.1. Pelo inadimplemento, seja total ou parcial, de qualqueÍ das cláusulas do presente Contrato, as

Partes estipulam alnda uma multa equivalente a 500/0 (cinquenta por cento) do valor
remanescente do Contrato, acrescida, ainda, de 2o/o (doís por cento) @lculado sobre o \rdtor

previsto na CláÚsula 9ô - "D'ô Valor do Contrato". Para cálculo do valor remanescente,

multiplicar'-se-á o volume em metro cÚbico estimâdo dê Floresta dê Eucalipto em Pé existente
nos Imó\€ls pelo prêço do metro cúbico estabelecjdo neste Contrato obsenrado o valor mínímo
de R$sO.OOO,OO (clnquenfd mll reaís), sem prejuízo das demals cômtnações ortundas da
execuÉo forçada da obrigação ou reparação dos danos,

CLAUSULA 13 - DOS SUCESSORES

13.1. Este Contrato obrlga as Partes e seus sucessores.

CLAUSTJLA 14 - DÀS OBRTGAçOES LEGAIS E SEUS EFETTOS

14. t. A NORFLOR dedara, pêra todos os flns, que conduzlu as prátlcas de plahtio e cultivo do

eucãlipto'em eshelta conÍormldade com a legislação vigente (a exemplo do Código Florestal,

Resoluções do CONAMA, PolÍtica Estadual de Meio Ambiente, noÍmas e regulamentos

amblentais, Municipais, Estôduais e Federais), declarando. alnda, não ter hâvido qualquer

interferência nas áreas cobertas por florestas natiuas prlmárias ou secundárias, sem a devida
autorização do órgão âmbiental, de reserva legal e de preservação permanente, respeitando os
princípios de conservação dos recursos naturais renováveis, sêgundo as melhores práticas

ambientais.

14.2. Da mesma forma, a SUZANO declara, para todos os flns, que conduzirá as operações de

'Corte", "Baldeio" e ITransporte" em estreita conformidade com ô legislação ügente (a exemplo

do G5digo Florestal. Resoluções do CONAMA, Política Estadual de Melo Ambiente, normas e

regulamentos ambientais, Municipais, Estaduàis e Federais), declarando, alnda, que não

provocará qualquer int€rfêrência nas áreas cobertas por florestas nativas primárias ou

secundárias,.sem a dêvida.autorização do órgão ambiental, reserva legal e de preservação

/s E t."\
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peímanente, respeitando os princíDios de conserváção dos recursos natuÍais renovávei

14.3.

seguhdo as melhores práticas ambientais.

A NORFLOR declara, alnda, que não empregôu mão de obra infàntil ou escrava nas atividôdes

florestais vinculadas ô este Contrato e que forneceu equlpamentos de proteção indivldual, de

acordo com a necessidade de cada operaçã0. Em se tratando de contrato de Compra e Vendã

de Floresta de Eucálipto em Pé, a NORFLOR assume total e eiclusiva responsabilidade pelo

pagainento de quaÍquei indenização decorrêntê de ação trabalhisha intentada por pessgas que

tenham prestado servlços nas atividades de plantio e cultivo do eucalipto de que tÍata o presente

Contrato, não se aplicando à SUZANo a responsabilidade solidárla ou subsldiárla, posto que

este contrato não contempla a hlpdtese de prestação de serviços à sUzANo, ou dêsta à
NORFLôR,

14.4. Da mêsma forma, ã SUZANO declara, ainda, que não empregará mão de obra inÍantil, escrava

ou análoga nas atiúdades florestais vinculadas a este Contrato e que fomecerá equipamentos

de proteção individual, de acordo com a necessidade de cada operação. Em se trêtando de

contrato de Comprd e Venda dê Floresta de Eucalipto em Pé, a SUZÂNO assume total e

exclusiva responsabiudade pelo pagamento de qualquer lndenlzação decoÍÍente de ação

trabalhista intentada por pessoas poÍ ela contratadas e envolvldas nas atividades de "Corte",

"Baldeio" e "Transporte'f de que trata o pÍesente Contrato, não se apÍicando à NORFLOR a

responsãbilidade solidária ou subsidiária, posto que este contíato não contempla a hipótese de

prestação de servlços à NORFLOR/ ou desta à SUZÀNO.

14.5, Sem prejuízo das demais obrigações assumidas pela SUZÀNO neste ContrEto, a SUZANO se
compromete a responder por qualsquer danos e/ou preluízos que venham a ocorrer nos

Imóveis, que comprovadamente decorram das atividàdes desempenhadas pela SUZÁNO nos

talhões, incluindo, sem limitaÉor danos ambientais. obíigando-se a adotar todas as medidas

necessárlas à recupecção do dano e/ou prejuízo ocorrido; tais como recuperar cercas, vias de

acesso aos talhôes e qualsquer beníeitorias que sejam danificadas nos termos acima.

14.6 A SUZANO responderá, por si, terceiros e seus prestadores de serviços, nos limites de sua

responsabilidade, por danos ou preJuízos causados direra ou indiretameíte, por ação ou
omissão sua ou de seus prepostos, à NORFLOR ou a terceiros, empreendendo seus Íhelhorês
esforços para evilar danos à NORFLOR, seus diretores, empregados e prepostos/ decorrentes
de quaisquer lltíglos, processos e/ou demaôdas de Datureza civil. trabalhista, previdenciária e

ambiental, em deconência da execução do presente Contrato, bem como pela inobservância ou

infração a dispositivos legâis, íegulêmentos ou posturas ügentes e aplicáveis ao prêsente

Contrato.

CúUSULA 15 - Do sIGILo

15.1. As Partes deverão manter sigilo sobre todos e. quãisquer dados, materlais. inFormações,

documentos, especializações técnicas e comerciais de produtos uma da outra ou de terceiros/

CI,
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ade.que venham ter conhecimento ou acesso. ou que lhe venham a ser confiôdos em decorrênci

deste Contrato.

15.2. A inÍormação conÍidencial conhecida em razão deste contEto só podêÉ ser usada pêlas Partes

em sifuações relacionadas ao presente instrumento. É vedado às Paúes revelar e/ou divulgar,
por qtJôlsquer formas ou meios, ínformações sobre este Contrato ou de caráter técnico,

comerclal ou de outra nahJrezo, pertlnentcs às atividêdes uma da ouúa, a que venham a ter
acesso, se previamente autorízada, por escrlto, ou se para o cumprimento das obrigações aqui

assumldas.

15.3. As Partes obÍigam-sê a cientiRcar por escrlto sêus proflssionais e técnÍcos quanto ao caráter

sioiloso e confidenijal das informaCões recebldas.

15.4, As Partes declaram-se cientes de que. na hipótese de violação do slgilo, responderão por seus

atos e/ou omissões, ficndo sujeltas, ainda, a indenizar a outra Partê pelas perdas e danos a

que comprovadamente derem causa.

15.5. As obrlgações de slgllo estipuladas nesta cláusula permanecerão em vigor mesmo após a

rescisão ou término, por qualquêr motivô, do presente Conkato, pelo prazo de 2 (dois) anos.

15.6. Tem-se como "InFormação confldencial":

a) aquela que díga respeito à pesquisa, desenvolvimento, atividades comerciais, produtos,

seNlços e conheclmento técnlco, atuals ou futuros;

b) que tenha sido ldentificada como confldencial ('lnformação Confidênclal').

15.7. A informação confidencíal não poderá seÍ copiada ou reproduzida sem o prévio e exprêsso

consentimento da Parte revelddord.

15.8. Todõ a inÍormação confidencial disponível em razão do presente Contrato, inclusive cóplas,

deverá ser devolüda ou destruída na primeira das seguintes hipóteses:

a) ao término do ConEato; ou

b) por solicitaÉo da Parte reveiadora.

15.9. Nà hipótese de qualsquer das Partes receber citação/ intimação ou qualquer detêrminação
judícÍal, solicitando lnformação conÍidenciàl da oútra Parter esta deverá notiflcar a outra Parte,

estaRdo autorizada a atender a tal solicitaçã0, na medida do exigido pela legislação âplicávêI.

,f/s E l..l N-
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restrltlvamente, e não será conslderãda cômo renúncia de qualquer outro dlrelto conFerldo pot

melo do presentê Contrato; e (v) a nulldade ou hvalldade de qualquer das cláusulas contraruais

não prejudicará a validade e eficácia das demais cláusulas deste Contmto.

E, por eshrem justas e contratadas, as Partes firmam o presente Contrato em 02 (duas) vlas de iguãl

teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, qúe.também o assinam.

Gião Mogol - MG, 12 de novembro de 2014.

PeIa NORFLOR EMPREENDIMENÍOS ÂGRICOLA DA.:

Eustaqu o de Souza Pinto PaUIo C cau Melo

PêIA SUZANO PAPEL E CELULOSE S,A.I

os n, R
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1) 2)
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ANEXO III

METODOLOGIA - INVENTÁRIO PRÉ CORTE

Alinhamento Técnico para Contratação de Servlços de Inventário Florestal

SUZANO

/
,-D

c

t% 7

N



§)

0utubro dc 2014

'1. Objetivo

Alinhamento técnico para execuçào de serviços de mensuraçáo flore§tal e

processamento de inventários florestais.

A área de atuação, estimada em aproximadamente 4.966 hectares, encontra-se

no Estado de Minas Gerais, no municÍpio de Salinas.

As etividedes de lnvenlário Florestal Pré-Corte, incluindo a cubagem rigorosa,

instalação e mediçáo de parcelas e processamento de dados, serão planejadas e

fiscalizadas em conjunto pela NORFLOR e pêla SUZANO Pepel e Celulose

(SUZANO), compradora da madeira.

2. Especificação dos Serviços

Os serviços â serem executados no decorrer do trabalho, e princípais

considerações, encontram-se discriminados e seguir:

2.2. Parcelas de lnventário Florestal Pré-Corte

A amostragem adotada será dividida em duas fases distintas: a primeira

contemplando o interior do talhão e a segunda contemplando a bordadura do talháo.

PaÍa a amostÍagem do interior do talhão, as parcelas serão lançadas no talháo de

forma sistemáÍica com inÍcio aleatório, com intensidade amostral de 1:5 (uma percêlâ

a cada 5 hectares de plantio, com mínimo de três parcelas por talhão). As parcelas

serâo circulares, com dimensáo de 400 m'?.

Para a amostragem de bordedurã, primeiramente deverá ser feito um buffer com

largura de 15 metros, para obtenção da área de boídedure do telháo. As parcelas de

bordâdura são retangulares de 15 metros de comprimenlo e 7 metros de larguÍa,

lançedes sempre perpendiculares à borda do tâlhão, independenle do sentido das

linhas de plantio. A amostragem é sistemática em todo o perímetro do talháo, de

acordo com o croquí a seguir. A partir do inlcio, locar a primeira parcela a 50 metros de

distância. As demais deverão ser alocadas a uma distância de 200 metros umas das

outras, etó o contorno total do perimetÍo do talháo. Nas parcelas de bordadura, são

mensurados os valores de GAP e altura total de todas as plantas,

O volume total do talhão é obtido com a ponderação do volume encontrado no
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Os mapas com a indicação da localização das parcelas de IPC seráo elaborados

pêla contratede, e serão encaminhados à NORFLOR E SUZANO de acordo com a

programação dos trabalhos:

A locação das parcelas no campo será eíetuada pela equipe contratada,

obedecendo ás coordeÉadas indicâdes no mâpa de lPC.

A instalação e medições das parcelas em campo deveráo ser executadas de

acordo com os procêdimentos de campo acoÍdedos entre NORFLOR E SUZANO. a

serem enviados posteriormente.

Para efeito de controle de qualidade dos serviços executados, a NORFLoR e a

SUZANO reservam-se o direito de conferlr, em conjunto ou separadamente e na

ptesençà da prestadora de seNiços, em torno de 10% das pârcelas de lPC. Desta

maneira, ressalta-se a nêcessidade de demarcação das árvores da borda da parcela

com tinta visível para eventual auditoria.

2.2. Gubagem Rigorosa

A cubagem rigorosa é realizada visando obter dados para o ajuste de modelos
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poslerior ajuste das equaçÕes volumétricas ficarão a cargo da contratada, sujeito a

coníerências e aprovaçáo da contratante.

O processo de amostragem dentro de cada eslrato será casual, com a garantia de

abate das árvores de forma representativa, de modo que sejam retiradas plantas em

dlferêntes locais da populaçáo. Os estratos seráo preViamente definidos pela

contratante em função da região, capacidade produtiva do local, material genetico e

eno de plantio.

Recomenda-se para cada estrato abater seis árvoÍes para cada classe de DAP-

As classes de DAP serão obtidas por meio do histograma de Írequência com

amplitude de classe de 2,0 cm. Para a coníecção do histograma, utilizar informações

somente das plantas normais (sem código de qualidade) das parcelas do interior e da

bordadura do tâlhão. Somente as clessês com frequência relativa maior do que 1%

deverão ser amoslrades.

Os trabalhos de campo deverão ser executêdos de acordo com os procedimentos

do campo acordados entre NORFLOR E SUZANO, a serem enviados posteriormentê.

Para efêito cle controle de qualidade dos serviços exêcutados, consideÍa-se que

cerca de 10olo as árvores cubadas serão Íemedidas pela conlratante na presença da

prestadora de serviços.

2,3. Processamento do lnventário Florestal Pré-Cortê

O processamento será realizado pela contratada e valídado em conjunto pela

NORFLOR e SUZANO.

No processamento de dados a conlratada deverá observar os seguintes pontos:

. No ajuste dâs equações hipsométricas o modelo a ser empregado deve ser

justiÍicado de acordo com seu desempenho êstatístico quando comparado

a outros que foram testados. O âjuste deverá ser realizado no mínimo em

nÍvel de parcela, sendo que alteraçóes nesse agrupamento devem ser

justií]cades perante adequecidade.

. No ajuste das equações volumétricas o modelo a ser empregado deve ser

justificado de acordo com seu desempenho estatistico quando comparado
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â outros que foram testados.
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2.4. Relatórlo do lnventário Florestal Pré-Corte

O Relatório de lnventário Florestal Pré-Corte deverá incluir no minimo as seguintes

informações:

. Abrangência do lnvenlário, com a identiíicaçáo das áreas inventariadas e

informações sobre as idades e mâtêriais genéticos emostrados;

. lnformaÇões sobre o ajuste das equações volumétricas e hipsomélricas

utilizâdas, incluindo os coeficientes, gráÍícos de resíduo, coeficientes de

determinaçáo e erro padrão residual;

r Relatório estatÍstico. incluindo a área amostrada e a precisáo alcançada;

. lnformações por talhã0, incluindo:

o ldentificação e área dos talhóes;

o Malerial genético:

o lnformações OendrométÍicas: DAP médio, AltuÍa Dominanle, Altura

Média, Área Besal, Número de Fustes por ha;

o lnÍormações VolumêtÍicas: volume total com e sem casca, volume

comercial com e sem casca (considerando o volume comercíal: até

6 cm no diámetro mais fino com casca), volume médio comercial

com e sem casca por árvoÍe;

o lníormaçóes qualitativâs: Número de árvores por classe de

diâmetro, percentuâl de sobrevivência, percentual de árvores

qúebradas, peÍcentuâl de mortas, percentual de lortâs, percentual

de inolinadas, percentual de bifurcadas, etc;

. Outras infoÍmações que NORFLOR e SUZANO considerarem relevantes e

que não estáo citadas neste termo.

Observaçóes:

- Todos os dados e resultados de árvore, parcela, UP, cubagem e ajustes deverão

ser disponibilizados em meio digital e poderâo ser conÍeridos e sujeitos a aprovação

pela NORFLOR e SUZANO;

- Será exigida anotação de responsabilidade técnica (ART) pârâ a elaboração do

relatório de inventário Ítorestal pre-corte.

- Será exigida a base de dados de medições das parcelas em planilha excel

devidamente consistida para eventuais checagens após a ÍlnalizaÇâo dos trabalhos,

bem como.os modelos ê coêÍicienles utilizado no processamento.

SUZANO
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ANEXO IV - NORMAS GERAIS DE COLHEITA FLORESTAL

Efetuar a roçada pre-corte, eliminando a vegetação arbórea e cipós, quando

neoessário;

f.s!§

1

2. O metodo de colheita da área será de corte raso;

3: O corte das árvores deveÉ ser Íeito no senlido de alínhamento de plantio, em

número de eitos a serem definidos pelo opêredoÍ;

4. A madeira traçada, bem como o resíduo (galhos) deverá íicar aÍastada no mÍnimo

03 (três) mêtros da bordadura dos talhÕes:

5. A SUZANO deverá conduzir a colheita de maneira contínua, de modo a não permitir

que árêas sem cortar permaneçam eté o ím do perÍodo da colheita, aÍora áreas

marcadas pela NORFLOR.

6. A altura dos tocos podeÍá vaÍiar até o máximo de 15 cm do nivel do solo. O corle

devê ser êfetuedo de forma que se evite que os locos flquem esmagados, dilaceÍados,

vassourados ou lascados. caso o percentuâl de cepas irrEgglares seja superior a 5%,

deverá ser conslderado como âo-conformldade. Esta deverá ser lralada, conforme

observação abaixo

7. O baldeio do mateÍial lenhoso, independentemente do método empÍegado deverá

ser efetuado no prezo máximo de 20 dias, após e conclusâo do processo de corte, de

maneira cont[nuâ. O corte de cada talháo deverá econlêcer em um prâzo máximo de

20 rlia5;

8. O empilhamento da madeira baldeada deverá ser feito ao longo das estradas e dos

carregadores interpilhas, em locais pre-determinâdos pele NORFLOR, para fecilitar o

combale a incêndios; todos os esforços devem ser empregados para causar os

menores denos possíveis aos tocos e brotações;

As toÍas devem ser descarregadas e empilhadas obedecendo-se as

condiÇões:

seguintes

e) Alturâ máxima das pilhas: até o máximo de 4 metros

b) Comprimento máximo das pilhas: 200 mêtros

c) Distância minima entre pilhas: 5 metros.

\
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Notâ: Nas proximidades das bacias de contenção e nas e§quina§ do talháo deixar urna

distânoia hlnima dê 5m e. 1om rêspectivamente.

9. Cercas; estradás, pontes, bueiros e mata-buÍros utilizados, dêverão §êr devolvidos

à NORFLOR em Perfeitas condiçôes;

S/ ÀSENI\

10. Os galhos'e pontelras das árvores não devêm ser nleiradas por cima dos tocós. I

1-í. Todas as atÍvidades de colheita deverão seguir rigorosamente a NR 3'1, conforine

êspecificedo na Cláusula 7.1, letra D deste contrato.

12. Durante a operaçâo de baldeio da madeita, principalmente no período chuvoso, os

Fowarders dêvêm ãgir de forma a não provocarem a formaÇão de sulcos no solo. O

limitê máximo dê áfundâmento t"lllg9l19."_]!-cm. Caso ocorrem formações de

sulcos acima desta dimensão de apro fundamento, o baldeio deverá lisadb e.o

tempo (dles) de parelisação, docorÍido em Íuryçêo. -qgglg ÊipgCiicaçao _deyerá, ser -,z--.\--

adicionado ao pÍazo tnáximo de baldeio.mencíonado no ltem 7,

OBSERVACÀO: NB hipótese de ocorrência e reconência de não conformidades

graves relativos aos indicadores de controle (altura de cepa, danos a cepar

compactação do solo, prazo de. corte e baldeio, etc.), as equipes da SUZANO e

NORFLOR se reuniráo pará dêÍihlr as ações de correção,
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Para: VALDICEIA DA SILVA SANTOS FREITAS <v ceiaf s 5 zano.co
Cc: JOSE ADALBERTO FIRMINO JUNIOR <ifirmino@suza no.com. br>; MABIA BRITO SILVA
<ma biasilva (asuzano.com.br>; Adauta Braga <@>
Assunto: RES: Solicitação de cópia de nota fiscal transporte madeira

aÀ
à

ISE \,\ ts'

Bom dia Valdiceia !

Prezada, agradeço pelo envio da informação anterior, porém em função do auto de infração que recebemos, faz-se

ainda necessário a cópia das notas fiscais.

Temos até amnhã dia 31/05 para anexar estes documento junto a defesa do auto de infração.

Fico no aguardo

Att.,

Adailton Ferreira
Meio Ambiente ê SSO
Tel: +55 (38) 3216-3000

(38) 9 9976-6800
ilton.ferreira ru oaflo a r. com, br

t FLoF,

=- :; Á,ÉLopaiz

De: VALDICEIA DA SILVA SANTOS FREITAS [mailto:va ld iceiafreitas@suza no.com.brl
Enviada em: segunda-feira,29 de maio de 2017 09:15
Para: Adailton Ferreira <a rra ru oaflo

lno,.o.,*)

I

n

Cc: JOSE ADALBERTO FIRMINO JUNIOR <jÍ-tEj!.9@s-Ee!.9=ç9-E-.bI>; MABIA BRITO SILVA

<mabiasilva@suzano.com.br>
Assunto: RES: Solicitação de cópia de nota fiscal transporte madeira
Prioridade: Alta

Bom dia !

Adailton, segue abaixo as últimas cargas transponadas para a NORFLOR.

Logo, a data final do transporte efetuado pela Suzano foi de O2/0L/2o76.
Conforme informado, as notas de transferência emitidas pela Suzano foram enviadas para nosso arquivo, como são

muitos documentos é necessário um tempo maior para localizá-las.
tavor avaliar a real necessidade das mesmas, tendo o relatório abaixo como comprovação da entrada na Fábrica.

Informações do Abastec. de Madeira

Enrpresa: Surano Papel e Celulose
Perícdo:-.. -01.01.2010 à 16.06.2016
Data/Hora: 25.05.2017.i 09:i9:20
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Att

Valdicéia da Silva Santos Frêitas
Negócios Florestais / UNF-BA
Suzano Papel e Celulose Sii.
55 73 3878-8076

ita s suza no.com. Í
www.suza no.com.br

De: Adailton Ferreira Ímailto:adailton.ferreira(asrupoaflooar.com.brl
Enviada em: segunda-feira,29 de maio de 2017 09:03
Para: VALDICEIA DA SILVA SANTOS FREITAS <va ldlceiafreitas@suzano.com.br>
Assunto: RES: Solicitação de cópia de nota Íiscal transporte madeira

Bom dia Valdiceia I

Você tem alguma novidade?

Gentileza enviar o print referente as cargas enviadas

Adailton Ferreira
Meio Ambiente e S5O
Tel: +55 (38) 3216-3000

(38) 9-9976-6800
adailton.ferreira@pruooaflooar.com.br
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De: VALDICEIA DA SILVA SANTOS FRETTAS Imailto:valdiceiafreitas@suzano.com.brl
Enviada em: quarta-feira,24 de maio de 2017 16:59
Para: Adailton Ferrelra <adailton.ferreira @Êruooaflooa r.com. br>; JOSE ADALBERTO FIRMINO JUNIOR
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<ifirm ino @suza no,com.br>
Cc: Adauta Braga <adauta.braea(oeru >

Assunto: RES: Solicitação de cópia de nota fiscal transporte madelra

Boa ta rde I

N

DLA§

I

Adailton, infelizmente será preciso aguardar um pouco mais

Amanhã entro em contato.

Valdicéia da Silva Santos Freitas
Negócios Florestais / UNF-BÂ,
Suzanc Papel e Celulose SiA
55 73 3878-8C76
vf reitas@suzano.com.br
www.suzano.com. br

De: Adailton Ferreira Imailto:ada ilton.ferreira @sru ooaflo0a r.com.br]
Enviada em: quarta-feira,24 de maio de 2017 11:08
Para: VALDICEIA DA SILVA SANTOS FREITAS <valdiceiafreitas@suzano.com.br>; JOSE ADATBERTO FIRMINO JUNIOR
< ifirm ino @ suza no-lonn. b r>
Cc: Adauta Braga <adauta.braea(ôsru >

Assunto: RES: Solicitâção de cópia de nota fiscal transporte madeira

\-Jom dia Valdiceia,

Agradeço a atenção e reforço a importância e urgência do envio das notas fiscais em virtude do risco de autuação
ambiental para a Suzano podendo ocasionar impacto em seu processo certificação.

Att.,

Adailton Ferreira
Meio Ambiente e SSO
Tel:+55 (38) 3216-3000

{38) 9-9976-6800
adailton. ferreirãías ruooaflooar.com.br
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De: Adailton Ferreira [mailto:adailton.ferreira@sruooaflooar.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 22 de maio de 2077 74:36
Para:'vfreitas@su ano.com.br'<vfreitas@suzano.com.br> 'if irm ino @suza no.com. br! < Í o
Cc: Adauta Braga <adauta.brasa@grupoafl opar.com.br>
Assunto: Solicitação de cópia de nota fiscaltransporte madeira

Boa tard e Va ldiceia I

Prezada, conforme conversamos, precisamos demonstrar ao órgão de fiscalização ambientâl de Minas
Gerais que a madeira vendida para a Suzano foi colhida e transportadas ainda durante a vigência da

licença ambiental da Norflor.

Para isto temos que evidenciar ao órgão ambiental a data de encerramento de saída de madeira da
Norflor.

-endo assim, precisamos que nos envie cópia de notas fiscais referente as últimas cargas de madeira
Yransportadas para suzano.

Desde já agradeço e fico no aguardo.

Att.,

Adailton Ferreira
Meio Ambiente e SSO
Tel: +55 (38) 3216-3000

(38) 9-9976-6800
adailton.ferreireÍôc ruooaflooar.com.br
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I- IillÓVEL
DDNOMIN^Ç^O: BOÁ VISTA./CURxAL DO§ GliRÁlS AREA IO'lAL:9795,l7 INCRA:

N" DE ltEClSl RO: 2937 COMARCA: SALINAS LIVRO: B l6 }.OLHÂ:
MUNICIPTO/I]ISIRJ'IO: GRÃO MOCOL CEP:3957G000
COOD, GEOCR LAl,: LONG' IDEN'|. CAR'I A (Mt)r §93 l(
PL^NAS (U]M) LAt'i K.ltJ ifb LoNG: ?4(. b.1.1 D/\NJM ÉOUZON1AL\,I G\ ?'1

2. PROPruETÁRIO
NOME: NOR}'LÔR EMPRÊENDIMEN'I'OS AGRiCOLAS UI'DA CPr'/CNPJ: 08979772/000 l-29
ENDDlLtÇO: ROD. tlR 251, KM 3?,í S/N BAIRRO: I'AZ. BA]ALHA ZONA RURá,L
MUNlCll'tO: ClüO MOGOL- MG CEPr 3957G000 'l ELE!-ONEr (31) 3290 4039

3- EXPLOR ITOR
NOMI-: SU2!1NO P^PEL E CELULOSÊ S/A CPtrcNPJ: 16.404.2870134-86
llEGlSlRO lElji 255177 CA'IEGORIA: EXI RA IOR DE $LORES'I l\S
UNDURUÇO: ROD. MG 367 KM 429 BAIRRO: ZONA RURÁL t^z- C^IÇ,{RA
MUNiCIPIO: l lrRM^LINA /t!íG CEP:39660.0{0 I ELEFONE: (3t) 3527 1639

0

.:

IEF IlrQUERI]!ÍENTO DE COLH!:ITA E COIIIEITCIÂLIZAÇÀO I'E FLORESTAS PLAMADAS
N$IIUIO ESTADIJAI. OE fI.ORESIAS

. i/ s

,I. EXPLOITA o
DAP (Médio): ALl'URA (Médiâ):ARÉA DE l.1XPL0RAÇÃO (Ha): 750,50 }.P ÁRVORES:

CONF.INVENTÀRIO
ll)ADE PLANI IO: 6.5 ANOS R01'A O (Coíe t' 3' ESPA AMEN'IO ESPECIE\J c, Gr ô^frt' 5
PERIOI)O DE COLHEIl'A
02 

^NOS
CAPAC.INS'I ALADA: oo MDCTMêsql'DE I:ORNOS: Do

IlEs llN^ÇÁO D^ PRODUÇ^o: (x) CoNSUMo PROPRIO ( ) CoMERCIo IlPo DE ExPloRÀÇÀO: CRSD

VOLUME POII ESSÊNCIA
I'RODU'IO EUC^LIPl O PINUS OU'I'ROS (Espccifiçú)

MAD. P/ ESCOITAMEN'rO (Dz)
M^D. P/AND^lME (Dz)
MOIROES (Dz):
LENHA (m'):

'I ORAS (m'
MADEIRÁ P/SERRARIA 'I OREI ES (rn')
MADEIRA P/ CELULOSE (m'):l oIetes (Írl) t68.422,20
ou l Ros:

3
5 - I'O'IEIRO DE ACESSO À PROPRIEDADEI
EM ANEXO.

6- OBSERV^CÀO:
Yolümc ilfoÍnlrdo cotlÍormc yolume eslimüdo cm conlÍrlo.

l slhõ'is: 10, I I, 12, 13, 15, 16, lr, 20,29,30,35,16, l0 A,37,36, J9,,10,41,42, .13, ,14, .í5, 46, 47, 48, 49, $,57, {9 A

Dcclsro quc nào h.vcÍó quolquer úpo de explorôlãúnteryençüo cm úrco dc rcscna lcgal dou dc prscnáÉo pcrÍrunlnte, Dcclaro ainda que lodds
Ís info.mações àcirns pÍEslsdas são vcÍdodcirÊs, sob pcna de rcsponsabilidode penal dê ucordo com arügo 299 do Códito Pcnsl ("ofiiúr.El
documento público ou püticulsr declarssào quc dclc dcvis consllr, ou nele inscrir ou ta2er irse.i, declaraeo fdro ou divcrs! da qu! dcviâ scÍ
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SUZANO PAPEL E CELU LOSE

EÀZENDA COLUMBI S

CÀRBONITÀ

SECRETARIA DE ESTADO OE

FAZÉNOA DE MINAS GERÂIS

DOCUMENTo OE ARRECADAÇÃO ESTADUAL . DAE

01/ 0t / 2015
rrà MlH.no or DEdtÍ§4ero

3 16.404.28?/0ll{-96
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órgào emissor: IEF - Instituto EsEadua] de Florestas
côcrigo rEE: 00087854-6
vá.Ior de Fs 5,:4 leÍerente a EmolumenEo de CobranÇa.
T}: FLORESTÀL 16A.422,20 HJ LENHÀ DE FLORESTÀ PLÀNT

rÉsr^r{o o€ RErEFÊrlc^
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TÀi:A FLORESTÀL REFEREITTE À I68.422,:C I.I' DE LETIHÀ DE FLORESTÂ PI-ÀIITÀDÀ À SER PET]RÀDÀ DÀ FÀZENDÀ BCÀ

VISTÀ/CURRÀL L'OS CERÀIS, NO MUNICÍPIO DE GRÀO HOGOL, CONTORIYE gROCESSO IEF O8O5OOOO513/I4. EXPLOB}çÀO:
NOVÊIIBRO/:o14 À NOVEMBRO,/2oI6.

rs!,càixa, ôste docuEsnto dêvê sêE aecaàido excJ.usÍvà.&ntê pêIa Isitura dô código d6 bârrâÊ ou Llrüa digitável.
LiDhô diqi!ável do côdtgo de bts!ras: 855000012{4 818710213150 0 10112510035 2 L9OL21ÁOzLO 4
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Banco ltaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com códioo de barras

ldenüficaÇáo no extÍato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: SUZANO PAPEL E CELULOSE S A
Aqência: 0910 Conta:08480 - 5

Dados do pagamento:

Código de banas: 856000012448 1871O21315O0 | 01 125400362 1901214O21O4

Controle: 4336008t,80517 3833252

Valor do documenlo: RS 124.418,71
lnformaçóes fornecidas pelo

oaqadoÍ:
Operacáo eÍetuada em OA1ü2O14 às 15:46:04 via SisDaq, CTRL 999919186000018.
Autenücaçâo:
1 884.153D7088135E05940E23E93D6DEA8048FC39

oúvldas, sugeSoes e reçlarnaçOest nô 5ua agenc
S€ nêo ficar sâUsíelto com a soluçáo apíesentada

ia. Se preÍeír,ligue para o SAC ltaü:0800 728 0728 (todos os dias,24h)ou acesse o Fate Conosco no www.íâu.com.bí
, ligue para a Ouvjdoria CorpoÍativa lLaú: 0800 570 001'1 {em dlas úteis, das th às 18h) ou Catxa Postal 67.600, CEP

03162.971. OeÍlcreoles aldiüvos ou de íala: 0800 722 1722 (toclos os dias, 24h)
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Banco ltaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

0213 . SEFAZ-MG DAE REC ONL

ldentiftc€ cão no exlrato: SISPAG TRIBUTOS

lados da conta debitada:

Norre. SUZANO PAPEL E CELULOSE S A
ência. 09íO corrtã 08480 - 5

)ados do pagamento:

Códr1ro cie barrôs 856600012798 505402131518 010125400365 944580402104

Cont'ole. 528200048051 49233340

Vâlor do dLrcunrento. R§ 127.950,54
liÍornraÇÕes íomecid3s pelo

Daaacror

f,DerâÇáo efetuada em 09/10/2015 às 00:00:00 üa SisDaq. CTRL 999908737000296
qutenticáÉo
6: IFBOBBl DBEBO479FB2OOD6DÂOD8E238Dí 24

)uüdâs. suges!Ões e reclârn
;e naâ Ícar sãtríeíc corn a

'3162-9;1 Oeíoeíre§ ai,ro (rvo§ ou de Íala. 0e00 i22 .i722 ítôd 05 0§ Ôres. 24h)

aÇóes. na sua agéõoa Se preÍe,ir. I i?Íre p€ía o SÂC 116ú- 0800 728 0728 {todos os días 21h} ou acessê o Fale Canosco noúrli,,\víaü com bí
sclução aFíêlentadâ, ti§Ue para a OuvidcÍra Corpcíaiiva llaú. 0800 570 OOl 1 íem dies ffeis, das 9h ás I 8h) ou Ceixâ postal É7 600. C Ep

ti
.t/s Elü
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