A Novo Prisma Agro-Florestal Ltda. assume o compromisso de exercer uma gestão cujas seguintes
atividades são inaceitáveis:

a) Corte de madeira ilegal ou comércio de produtos florestais ou madeireiros ilegais;
b) Violação de direitos tradicionais e humanos em operações na área florestal;
c) Destruição de altos valores de conservação em operações na área florestal;
d) Conversão significativa de florestas em plantações ou uso não florestal;
e) Introdução de organismos geneticamente modificados em operações na área florestal;

f) Violação de qualquer das Principais Convenções da OIT¹.

¹ Conforme definido na Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais
no Trabalho.
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A ECTX S/A busca a preservação e a conservação do meio ambiente, o desenvolvimento sustentável e o
bem-estar social e econômico.
Assumimos o compromisso de controlar todas as nossas fontes de madeira não certificadas pelo FSC®,
não comprando madeira de fontes que apresentem quaisquer das situações abaixo:
1. Madeira colhida ilegalmente;
2. Madeira colhida em áreas florestais em que os direitos civis ou tradicionais são violados;
3. Madeira colhida em áreas florestais não certificadas pelo FSC®, que possuam altos
valores de conservação e que estejam ameaçadas;
4. Floresta natural que tenha sido convertida em plantações florestais ou tenha uso não
florestal;
5. Madeira colhida de árvores geneticamente modificadas.
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A Novo Prisma Agro-Florestal Ltda. assume o compromisso de exercer uma gestão
florestal responsável e coerente com os Princípios e Critérios do FSC® e a legislação
aplicável. Visa a produção sustentável da madeira, zelando pelo uso racional dos
recursos naturais, pela conservação dos ecossistemas e pelo bem-estar social e
econômico.
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A Novo Prisma Agro-Florestal Ltda., na condução de seu negócio de produção de madeira e de outros produtos
florestais, assume os seguintes princípios em suas ações para preservação e conservação do meio ambiente:

Implementar florestas dentro do conceito de DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, diminuindo os impactos
ambientais, segundo a legislação e outras normas ambientais aplicáveis.
Assegurar, por meio do SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL, os recursos necessários para alcançar os objetivos e as
metas ambientas estabelecidos, criando oportunidades para a melhoria contínua do desempenho ambiental nas
atividades florestais.
Buscar, constantemente, a atualização e a excelência em TECNOLOGIA FLORESTAL, considerando a prevenção da
poluição, por meio de novos conceitos e processos ambientais, inclusive contando com parcerias que contribuam para
esses objetivos.
Desenvolver programas de EDUCAÇÃO AMBIENTAL, visando a proteção da natureza e a conscientização das
responsabilidades individuais e coletivas quanto ao maio ambiente.
Divulgar a POLÍTICA AMBIENTAL para toda a organização, parceiros e comunidades, de modo a fortalecer e a
demonstrar o nosso compromisso ambiental.
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