CERTIFICADO
CÓDIGO DE CONDUTA - CAFÉ
Com base em uma auditoria de acordo com os regulamentos estabelecidos na versão 4.2 de Janeiro de 2018 do Protocolo de
Certificação UTZ e em um contrato assinado, a IMO do Brasil, por meio deste, certifica que as áreas/locais listados abaixo
cumprem com o Código de Conduta Núcleo UTZ, por certificação individual e multi-local e o Módulo Café, versão 1.1 de 2015.
Informações do membro
APSA Agropecuária Santo Antônio Ltda
Rodovia BR 265, Km 450 – Caixa Postal 55
Boa Esperança - MG, Brasil
CEP: 37.170-000

Número de membro UTZ Certified:
UTZ_CF1000004541
Número do certificado da IMO:
18-0310

Informações de Produção
Área total certificada (ha):
a. Volume certificado do ano corrente:
b. Estoque físico * dos anos de certificação anterior:

750,00 (ha)
Ano

Volume

2018
2017

619.000,00 kgs Café verde +
0,00 kgs
=============
619.000,00 kgs Café verde

c. Volume total certificado do ano corrente:

*Estoque físico: estoque físico restante do certificado anterior que é adicionado ao volume de um novo certificado de um produtor ou grupo de
produtores.

Informações do Certificado
Nome dos locais ou grupos certificados*:

Fazenda Santo Antônio

*Se o membro é um multi-local ou multi-grupo

Validade do certificado inicia:
Validade do certificado termina:
Data da primeira certificação UTZ:
Data da emissão do certificado:

05/05/2018
04/05/2019
05/05/2014
28/06/2018

Emitido por
IMO Control do Brasil Ltda.
Rua José Dias Barroso, 202
37130-053 Alfenas (MG), Brasil
Tel. +55 35 3292 6717 - imo@imocontrol.com.br

Daniel Schuppli, Certificador

A IMO do Brasil é acreditada ISO 17065:2012 para o escopo Produtos Orgânicos pelo CGCRE, Membro da Organização Internacional de
Acreditação IAF, e aprovada pela UTZ Certified.
Este certificado permanece sendo propriedade da IMO-Control do Brasil Ltda. e pode ser revogado em caso de encerramentos conforme mencionado no
contrato. O certificado é a prova de conformidade com os requisitos do Código de Conduta Padrão UTZ, Módulo de Café, no entanto, por favor esteja
ciente de que, a fim de ser capaz de comercializar os produtos certificados UTZ, uma licença aprovada pela UTZ é necessária. As datas de validade da
licença podem ser verificadas no sistema de rastreabilidade UTZ (Good Inside Portal).
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