RELATÓRIO DE AUDITORIA

MANEJO FLORESTAL – PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E
INDICADORES PARA PLANTAÇÕES FLORESTAIS.
PADRÃO NORMATIVO: NBR 14.789: 2012 - CERFLOR

VERIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
EGIR
ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO:
“MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS DE EUCALIPTO NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS:

João Pinheiro, Paracatu e Lagoa Grande - MG”.
Área total nas propriedades: 13.644 hectares.

Data da Auditoria: 07/10/2020
Auditor Líder: NELSON LUIZ M. BASTOS

Bureau Veritas Certification
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha 100, Torre C, 4o andar.
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AUDITORIA ESPECIAL / VERIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Foi realizada em 07/10/2020 das 08:00hs as 12:00hs, auditoria especial remota (verificação
extraordinária) na empresa EGIR COMERCIAL.
A empresa disponibilizou material comprobatório robusto da condução das suas atividades
administrativas e produtivas.
Foi verificado o plano de manejo e as evidências de tratamento da não conformidade aberta em
2019.
Foi disponibilizado também o link de acesso a pasta compartilhada das demais evidências de
cumprimento do Cerflor.
https://friggcombr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cmm_frigg_com_br/EkcDJX7S7dNreyjwXMfqq8B5Il_Lihu1L5r6LL5SArHlw?e=0KwxBv

No momento da auditoria, a organização estava funcionando normalmente, com as atividades
produtivas de fabricação e fornecimento de carvão para os clientes. Não houve interrupção dos
negócios e funcionamento do sistema de gestão da qualidade nos padrões da norma ABNT NBR
14789:2012 .
Os negócios da organização não foram descontinuados em função da pandemia do Covid-19.
Dessa forma, não houve a necessidade de estabelecer e implementar nenhum plano de
recuperação e plano de emergência na organização Egir, dentro do escopo da certificação.
Não houve alteração no sistema de produção da organização no período de março de 2020 até o
dia 07/10/2020. As operações de produção foram mantidas de acordo com o contrato de
fornecimento, em volume e qualidade, para o cliente principal.

ANEXOS
. ANEXO I: SF02
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