Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001:2015
Certificamos que:

Copobras S.A. Indústria e Comércio de
Embalagens
Incoplast-SC
Rua Padre Auling, 595
Bairro Industrial
São Ludgero
Santa Catarina
88730-000
Brasil

Possui o Certificado Número:

EMS 576988

e opera um Sistema de Gestão Ambiental em conformidade com os requisitos da norma ISO 14001:2015 para o
seguinte escopo:

Por favor verifique o escopo na próxima página.

Assina pelo BSI:
Carlos Pitanga, SVP, System Certification and Compliance
Data de Registro Original: 2013-06-17

Data efetiva: 2016-06-17

Data da Última Revisão 2018-01-03

Data de validade: 2019-06-16
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Este certificado é de propriedade do BSI e deverá ser devolvido ao BSI se solicitado.
Um certificado eletrônico pode ser autenticado on line.
Cópias impressas podem ser validadas no www.bsigroup.com/ClientDirectory
Para ser lido conjuntamente com o escopo ou o apêndice em anexo.
BSI Brasil: Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 18º andar - Cj. 183, Vila Olímpia - São Paulo - SP - 04547-004 Telefone: +55 11 2148-9600

Certificado Nº:

EMS 576988

Escopo Certificado:
Desenvolvimento e produção de sacos e filmes plásticos, com ou sem impressão, para uso alimentício e
não alimentício. Desenvolvimento e produção de produtos plásticos descartáveis em polipropileno para uso
alimentício e não alimentício: copos, pratos, bandejas, potes e tampas. Produção de produtos plásticos
descartáveis em poliestireno expandido para uso alimentício: bandejas, pranchas e discos. Produção de
embalagens em poliestireno expandido para uso alimentício: copos e potes.
Development and production of printed and non printed plastic films and bags for food and non food
application purposes. Development and production of disposable plastic products in polypropylene for food
and non food application purposes: cups, plates, trays, pots and covers. Production of disposable plastic
products for food application purpose in expanded polystyrene: trays, boards and discs. Production of
disposable plastic products for food aplication purpose in expanded polystyrene: cups and pots.
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Localização

Atividades Certificadas

Copobras S.A. Indústria e Comércio de
Embalagens
Incoplast-SC
Rua Padre Auling, 595
Bairro Industrial
São Ludgero
Santa Catarina
88730-000
Brasil

Desenvolvimento e produção de sacos e filmes plásticos, com
ou sem impressão, para uso alimentício e não alimentício.

Copobras S.A. Indústria e Comércio de
Embalagens
Copobras I
Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 300
Bairro Industrial
São Ludgero
Santa Catarina
88730-000
Brasil

Desenvolvimento e produção de produtos plásticos
descartáveis em polipropileno para uso alimentício e não
alimentício: copos, pratos, bandejas, potes e tampas.

Copobras S.A. Indústria e Comércio de
Embalagens
Copobras II
Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 299
Bairro Industrial
São Ludgero
Santa Catarina
88730-000
Brasil

Produção de produtos plásticos descartáveis em poliestireno
expandido para uso alimentício: bandejas, pranchas e discos.

Copobras S/A Indústria e Comércio de
Embalagens
Copobrás III
Avenida Monsenhor Frederico Tombrock, 463
São Ludgero
Santa Catarina
88730-000
Brasil

Produção de embalagens em poliestireno expandido para uso
alimentício: copos e potes.

Development and production of printed and non printed
plastic films and bags for food and non food application
purposes.

Development and production of disposable plastic products in
polypropylene for food and non food application purposes:
cups, plates, trays, pots and covers.

Production of disposable plastic products for food application
purpose in expanded polystyrene: trays, boards and discs.

Production of disposable plastic products for food aplication
purpose in expanded polystyrene: cups and pots.
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