Resumo do SDD - Sistema de Due Diligence da Madeira Controlada FSC®
FSC Controlled Wood Due Diligence Summary
Nome da empresa:

CENIBRA - Celulose Nipo Brasileira S.A

Certificate holder:
Endereço da sua empresa:
Certificate holder address:

Nome do Certificador:
Certification Body (CB):

BR 381 , km 172 distrito de Perpétuo Socorro,
Belo Oriente - Minas Gerais

Data da Aprovação do
Certificador:

Rainforest Alliance / Imaflora

(a ser preenchido pelo Imaflora)

Date of CB approval:
Data da revisão do DDS:

22/02/2017

DDS review date:

Preparado por:

Valério Araújo Frossard

Elaborated by:

1. Informações do Sistema de Due Diligence
1. Due Diligence System information:
Análise(s) de risco utilizada(s):
Risk Assessment:
Descrição da matriz de fornecimento:
Description of supply area:

FSC-CW-RA-020-BRA V1-2

Madeira controlada fornecida pelos produtores participantes do programa de fomento florestal da CENIBRA (madeira
fornecida de janeiro a dezembro 2016).

MESORREGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (3107)
Municípios: Bela Vista De Minas, Ferros, Itabira, Mariana, Nova Era, Santa Bárbara, Santa Maria De Itabira, São Domingos
Do Prata, São Sebastião Do Rio Preto, Serro.

MESORREGIÃO DO VALE DO RIO DOCE (3108)
Municípios: Conselheiro Pena, Coroaci, Coronel Fabriciano, Divinolândia De Minas, Dores De Guanhães, Frei Lagonegro,
Gonzaga, Governador Valadares, Guanhães, Imbé De Minas, Ipanema, Ipatinga, Marilac, Marliéria, Materlândia, Mathias
Lobato, Mesquita, Naque, Peçanha, Periquito, Piedade De Caratinga, Sabinópolis, Santa Barbara Do Leste, Santa Rita De
Minas, Santana Do Paraíso, São João Evangelista, São José Do Jacurí, Sardoá, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis.

MESORREGIÃO DA ZONA DA MATA (3112)
Municípios: Abre Campo, Caputira, Dom Silvério, Fervedouro, Guaraciaba, Jequeri, Matipó, Oratórios, Piedade, De Ponte
Nova, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz Do Escalvado, Santo Antônio Do Grama, São Pedro Dos
Ferros
Designação de risco
Risk designation
UF
state

Mesorregião do IBGE
description of supply area

Categoria 1
Category 1
Baixo
Low

Categoria 2
Category 2

Indet./Alto
Unsp./High

MESORREGIÃO METROPOLITANA DE
MG BELO HORIZONTE (3107)

X

MESORREGIÃO DO VALE DO RIO DOCE
MG (3108)

X

MG

MESORREGIÃO DA ZONA DA MATA
(3112)

X

Baixo
Low

Categoria 3
Category 3

Indet./Alto
Unsp./High

X
X
X

Baixo
Low

Categoria 4*
Category 4*

Indet./Alto
Unsp./High

Baixo
Low

Ind./Alto
Unsp./High

Baixo
Low

X

N/A

N/A

X

X

N/A

N/A

X

X

N/A

N/A

X

* A categoria 4 não se aplica para florestas plantadas de espécies exóticas/ * Category 4 does not apply to exotic species planted forests

2. Reclamações:
2. Complaints:

Categoria 5
Category 5
Ind./Alto
Unsp./High

Procedimentos para realizar denúncias ou reclamações
Procedure for filing complaints

A Cenibra possui o procedimento P0552 (Comunicação com partes interessadas), onde está descrita
a gestão de comunicação com partes interessadas.

Informações do canal de reclamação

São os meios pelos quais a Parte Interessada poderá entrar em contato com a Empresa.

Contact information of the person or position responsible for
addressing complaints

Interno: E-mail via Notes, Ramais Corporativos fixos e Pessoalmente
Externo: Fale com a CENIBRA: 0800-2833829 (reclamações e informações diversas), Comunicação de
Incêndio: 0800-2831291 (exclusivo para comunicação de Incêndios Florestais), E-mails corporativos:
comunidade@cenibra.com.br, comunicação@cenibra.com.br e meioambiente@cenibra.com.br ,
Telefones Corporativos: fixos e móveis;
Interno/Externo: Fale com a CENIBRA: http://www.cenibra.com.br/; Fale com o Instituto CENIBRA:
www.institutocenibra.com.br, Mídias Sociais: http://www.facebook.com/cenibra,
http://twitter.com/cenibra, Endereço de Correio: Rodovia BR 381, Km 172, distrito de Perpétuo
Socorro – Belo Oriente-MG, CEP: 35196-972; Caixa Postal 100.

3. Medidas de Controle
3. Control measures
Todas as áreas de abastecimento são de baixo risco (se aplicável deixe a seção abaixo em branco)
All sourcing areas are of low risk (if applicable leave section blank)
Categoria de Risco
Risk category

Indicador
(insira o número do indicador e
descrição para cada caso)
Indicator (note indicator number
and description for each)

Descrição das medidas de controle
Description of CM

Madeira explorada ilegalmente
Illegally harvested wood

1.1 Direitos de posse de terra e
manejo.

A CENIBRA atende a Legislação segundo o Código Florestal brasileiro. O fornecimento de
matérias-primas pode envolver fontes de madeira próprias, de mercado ou do Programa de
Fomento Florestal.

1.2 Licenças de concessão

Para evidência dos direitos de posse da terra são exigidos no ato do contrato a certidão de

1.3 Planejamento de manejo e
extração
1.4 Autorizações de extração
2.1 Pagamento de royalties e
taxas de extração
2.2 Impostos sobre valor
agregado e outros impostos
sobre vendas
2.3 Impostos de renda e lucro
3.1 Regulamentos sobre
extração madeireira
3.2 Áreas e espécies protegidas
3.3 Requisitos ambientais
3.4 Saúde e segurança
3.5 Emprego legal
4.1 Direitos consuetudinários
4.2 Consentimento livre, prévio
e informado
4.3 Direitos dos Povos
Indígenas
5.1 Classificação de espécies,
quantidades e qualidades

inteiro teor (CIT) do imóvel atualizada e excepcionalmente o termo de posse. É solicitada a
certidão negativa civil e criminal para garantir a inexistência de processos relacionados ao
imóvel.
Para contratação de fornecedor de madeira, a CENIBRA exige documentos que comprovem o
cumprimento da legislação, conforme procedimento interno. No momento da assinatura do
contrato de venda de madeira, o fornecedor estabelece o compromisso de cumprir a
legislação brasileira.
Todo o plantio e a colheita florestal é previamente autorizado pelos órgãos ambientais
estaduais.
Todas as propriedades do fomento florestal possuem as áreas de plantio com polígono
georeferenciado. Um inventário florestal é realizado pela CENIBRA para estimar o volume de
madeira que um determinado agricultor pode entregar na fábrica ou nos pátios. É solicitado
ao produtor no ato do contrato, o Requerimento de Colheita e Compra (RCC), Comprovante
de Extrator de Torete, ambos emitidos pelo órgão governamental IEF (Instituto estadual de
florestas). É solicitada ainda a evidência do cartão de produtor rural para verificação de sua
inscrição estadual.
Os produtores florestais são orientados a solicitarem as licenças ambientais junto ao órgão
competente, de acordo com o tipo de intervenção. As licenças ambientais para aberturas de
estradas, pontes, bueiros, outorgas e etc. são verificadas por meio de auditorias internas.
O levantamento topográfico, croquis, mapas ou imagens de satélites são utilizados para
definição dos limites de extração. Não há madeira de floresta natural fornecida à CENIBRA.
100% da madeira consumida em sua planta de celulose é proveniente de plantações de
eucalipto. Por estas imagens é possível também identificar as áreas protegidas (unidades de
conservação UC), comunidades, rotas de acesso no transporte da madeira e hidrografia,
sendo possível definir estratégias que eliminem ou mitiguem impactos socioambientais.
Todos os recibos de regularização de impostos fundiários, comprovantes da reserva legal
(Cadastro Ambiental Rural (CAR) e certidão negativa de débitos florestais (IEF) são solicitados

5.2 Comércio e transporte
5.3 Comércio offshore e preço
de transferência
5.4 Regulamentação aduaneira
5.5 CITES
6.1 Procedimentos de due
diligence

e analisados antes da assinatura do contrato. O acompanhamento da atualização da
legislação municipal, estadual e Federal é realizada por meio do portal Âmbito.
Toda madeira transportada de terceiro que entra na cadeia de custódia da CENIBRA é
acompanhada das Notas de Transporte de Madeira (NTM), documento por regime especial
validado pela secretaria fiscal do estado de Minas Gerais. Mensalmente é emitida a Nota
Fiscal para o produtor onde todos os impostos são devidamente recolhidos.
A Cenibra não importa / exporta madeira utilizada em seu processo de fabricação.
Supervisores/monitores florestais realizam sistematicamente visitas de orientação técnica
aos fomentados por meio do CNBF1210, onde são verificados os cuidados e o uso adequado
de agroquímicos, a emissão do receituário agronômico, recolhimento das embalagens,
condições da estrada, cuidados com APP, Reserva legal, dentre outros. É fornecida para todos
os produtores a cartilha de Recomendações Técnicas.
Antes da assinatura do contrato de compra de madeira o produtor deve fornecer toda a
documentação relativa a regularização da mão de obra e do fornecimento dos EPIs para os
empregados florestais, que são evidenciados por meio do registro de empregados e da ficha
de entrega de EPIs e por inspeção a campo. É fornecida para todos os produtores a cartilha
de legalização da mão de obra e cuidados de saúde e segurança ocupacional para
conhecimento das obrigações legais.
A empresa possui procedimentos e responsabilidades para lidar com conflitos.
O Departamento Jurídico da CENIBRA está encarregado de conduzir tais procedimentos de
resolução de conflitos, e há canais de comunicação que permitem que parte da empresa e
parte interessada discutam e tentem encontrar a melhor maneira de trabalhar o conflito.

Madeira explorada em violação de
direitos tradicionais e humanos;
Wood harvested in violation of
traditional and civil rights

2.1 Não há proibição do
Conselho de Segurança da ONU
sobre as exportações de
madeira do país em causa.
2.2 O país ou área de

Não foi identificada qualquer violação da Convenção 169 da OIT sobre os Povos Indígenas e
Tribais ocorrendo nas áreas florestais das mesorregiões em questão.
Existem 03 comunidades indígenas (não originárias destas regiões) que vivem em alguns dos
municípios avaliados (Guanhães, Carmésia e Açucena). Estas tribos não estão localizadas
dentro e nem no entorno das propriedades fornecedoras de madeira controlada. Não há

fornecimento não está
designado como fonte de
madeira em conflito
2.3 Não há nenhuma evidência
de trabalho infantil ou violação
dos Princípios Fundamentais de
Direitos no Trabalho da OIT

registro de conflito com essas comunidades no contexto do programa de fomento florestal.
Os fornecedores de madeira controlada da Cenibra não possuem (em suas propriedades nem
no seu entorno) Comunidades Remanescentes de Quilombolas (CRQs) reconhecidas pelo
Instituto Palmares. http://www.palmares.gov.br/wpcontent/uploads/2016/06/COMUNIDADES-CERTIFICADAS.pdf ou
http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/mg/mg_lista_comunidades.html

2.4 Há processos reconhecidos
e equitativos no local para
resolver conflitos de magnitude
substancial pertencentes aos
direitos tradicionais, incluindo
direitos de uso, interesses
culturais ou identidade cultural
tradicional
2.5 Não há nenhuma evidência
de violação da Convenção 169
da OIT sobre Povos Indígenas e
Tribais ocorrendo nas áreas
florestais na área de
fornecimento em causa.
Madeira oriunda de florestas
nas quais altos valores de
conservação estejam
ameaçados por atividades de
manejo;
Wood harvested in forests
where high conservation values

3.1 Atividades de manejo
florestal no nível relevante
(ecorregião, sub-ecorregião,
local) não ameaçam AVCs
ecorregionalmente
significativos.
3.2 Um forte sistema de

As áreas do fomento florestal estão inseridas no domínio de Mata Atlântica e, este Bioma é,
de acordo com a legislação brasileira, considerado como especialmente protegido para todos
os seus remanescentes, litorâneos e de interior.
A Mata Atlântica é considerada uma das grandes prioridades para a conservação de
biodiversidade em todo o continente americano. Em estado crítico, sua cobertura florestal foi
reduzida a cerca de 7,6% da área original. Por essa razão e por apresentar alta diversidade de
espécies, a Mata Atlântica é considerada internacionalmente como um hotspots, o que a

are threatened by management
activities

proteção (áreas efetivamente
protegidas e legislação) existe,
garantindo a sobrevivência dos
AVCs na ecorregião.

torna especialmente priorizada em programas internacionais voltados para a conservação.
Neste contexto, todas as áreas florestais e outras formas de vegetação natural possuem
importantes valores sociais e ambientais, como presença de espécies ameaçadas de extinção,
proteção de mananciais, áreas de uso costumário pelas comunidades locais, dentre outros.
Entretanto, podem ocorrer na mesorregião de abrangência do fomento florestal locais onde
existem atributos especiais que conferem, com base no princípio da precaução, um status de
especialmente importantes no sentido da efetiva proteção da biodiversidade nos
remanescentes de Mata Atlântica, bem como na manutenção de produtos e serviços
oferecidos às comunidades. Áreas onde estes atributos são considerados excepcionais ou de
importância crítica são definidas como Áreas de Alto Valor de Conservação – AAVC.
Todas as propriedades que fornecem madeira controlada para a CENIBRA possuem matas
nativas que fazem parte do Bioma Mata Atlântica. Todavia, na maior parte destas
propriedades estas matas nativas não são expressivas, tanto do ponto de vista de tamanho e
escala de paisagem, quanto à qualidade para conservação da biodiversidade. Há, entretanto,
duas exceções consideradas como alto valor de conservação. Trata-se das fazendas Vista
Alegre, situada no município de Ipanema, e da fazenda Paraíso, situada no município de
Caratinga. Estas fazendas são limítrofes à Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN
Feliciano Miguel Abdala, onde ocorre a espécie muriqui-do-norte, também conhecida como
mono-carvoreiro (Brachyteles hypoxanthus). Esta espécie é considerada como "criticamente
em perigo," e está na lista vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza e
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA.
Os proprietários destas fazendas reconhecem a condição especial de conservação de
biodiversidade da referida RPPN e são orientados com relação aos cuidados a serem
observados objetivando que o manejo de suas florestas seja realizado sem impactar a
referida RPPN.
Com relação aos atributos de relevância sociocultural, como por exemplo, mananciais
hídricos, sítio históricos, atributos lazer como cachoeiras e lagoas, recursos extrativistas e
outros, as análises feitas nas propriedades não constataram a existência de atributos de alto

valor.
Todos os fornecedores presentes nas mesorregiões de atuação da Cenibra são orientados e
avaliados localmente para garantir que as operações de manejo florestal não afetem
atributos de valor situados na vizinhança, nas vilas e próximo às estradas por onde ocorrem
escoamentos de madeira.
Madeira oriunda de florestas
sendo convertidas em plantações e
uso não-florestal
Wood harvested in forests being
converted to plantations or nonforest use.

4. A área de fornecimento pode Não aplicável
ser considerada de baixo risco
em relação à conversão da
floresta para plantações ou
usos não-florestais quando o
seguinte indicador estiver
presente

Madeira de florestas nas quais
árvores
geneticamente
modificadas sejam plantadas.
Wood from forests in which
genetically modified trees are
planted.

5. A área de fornecimento pode
ser considerada de baixo risco
em relação à madeira de
árvores geneticamente
modificadas quando um dos
seguintes indicadores for
satisfeito:

Baixo Risco para todas as mesorregiões.
O CTNBio, órgão responsável pela política e fiscalização dos organismos geneticamente
modificados, não permite a comercialização de madeira de eucalyptus geneticamente
modificada no país.
As mudas utilizadas no plantio do fomento florestal da CENIBRA são originadas de seu
próprio viveiro pelo sistema de mini-estaquia.
Pode ser evidenciado no site da empresa a política sobre aquisição de madeira controlada.
https://www.cenibra.com.br/madeira-controlada/

Risco de mistura na cadeia de
suprimento
Risk of mixing in supply chain

Toda madeira de terceiro adquirida pela Cenibra é oriunda de contratos, onde são
especificadas as origens, espécies e volume de madeira.
Toda madeira que entra nos pátios das regionais ou na fábrica é sempre acompanhada da
Nota de transporte de madeira (NTM, esta possui informações de origem da madeira. Após

entrada na fábrica é possível realizar o seu rastreamento pelo sistema GPF/SAP. Todo
contrato de compra é previamente registrado neste sistema.
Autoridades locais fiscalizam o transporte de mercadorias nas estradas. Esses controles
também impedem que madeira colhida ilegalmente chegue até os pátios das regionais /
fábrica.

4. Resumo do processo de consulta a partes interessadas
4. Stakeholder Consultation Processes/Summary
Não aplicável (as medidas de controle não requerem consulta a partes interessadas)
None required (Not applicable)
Descreva aqui o processo de consulta a partes interessadas, se aplicável.

Por meio do formulário CNBF 1734 os supervisores/monitores florestais identificam as comunidades críticas nas rotas de transporte, onde são comunicadas sobre
as atividades de colheita e repassados os canais de comunicação com a empresa.
A CENIBRA realiza comunicação com as partes interessadas por meio de radiodifusão sobre o fomento florestal, onde são fornecidas diversas informações sobre o
programa além dos canais de comunicação como 0800 e e-mail.
No site da empresa está disponível para consulta pública a lista de fornecedores de madeira controlada para o ano em exercício, com o nome do produtor e dados
da propriedade. https://www.cenibra.com.br/madeira-controlada/
Os vizinhos das propriedades fornecedoras são informados previamente e dão o consentimento sobre o manejo florestal a ser realizado na propriedade vizinha,
quando assinam o Termo de Anuência anexado aos contratos de plantio e compra de madeira.
A CENIBRA desenvolve o projeto "Vizinho Legal", onde são realizadas as visitas pré e pós colheita, com o objetivo de estabelecer maior integração entre empresa,
fomentados e vizinhos.
Toda reclamação de parte interessada que chega à empresa pelos canais de comunicação é tratada conforme procedimento P0552 (Comunicação com partes
interessadas). São registradas no software DocAction, onde a área responsável verifica a procedência da reclamação, onde em caso positivo, é realizada a
tratativa da reclamação até a verificação da eficácia pelo reclamante.

5. Uso de Especialistas
5. Technical Experts Used
Não aplicável (as medidas de controle não requerem especialistas)
None required (Not applicable)
Nome
Qualificação
Nºde registro/licença
Name
Qualification
License/Registration #

Escopo do serviço
Scope of Service

Fonte de informação (em caso de consulta a documento
público)
Source Information

Gilberth de Paula Ferrari

Coordenador

CREA MG 74878

Responsável Técnico Receituário agronômico

31 3829-5087 ou gilberth.ferrari@cenibra.com.br

Juliana Bononi M.S
Plaster

Especialista

-

Gestão da Documentação
contratual

31 3829-5382 ou juliana.bononi@cenibra.com.br

Valério Araújo Frossard

Analista

-

Gestão da certificação e
análise de risco

31 3829- 5430 ou valerio.frossard@cenibra.com.br

6. Resumo das Verificações de Campo – nível de UMF (Unidade de Manejo Florestal)
6. Field Verification Summary – FMU level
Não aplicável (as medidas de controle não incluem verificações em campo)
None required (Not applicable)
UMF

Localização

Subgrupo (se aplicável)

FMU

Location

Subset

20 UMF provenientes do programa de Fomento
Florestal Cenibra

Municípios da Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte: Alvinópolis, Barão
de Cocais, Bela Vista de Minas, Bom Jesus do Amparo, Dionísio, Ferros, Itabira,
Mariana, Nova Era, Rio Piracicaba, Santa Bárbara, Santa Maria de Itabira, São
Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José do Goiabal, São
Sebastião do Rio Preto, Serro.

170 UMF provenientes do programa de Fomento
Florestal Cenibra

Municípios da Mesorregião Vale do Rio Doce: Açucena, Água Boa, Antônio Dias,
Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Cantagalo, Caratinga, Carmésia,
Coluna, Coroaci, Coronel Fabriciano, Divinolândia de Minas, Dores de Guanhães,
Entre Folhas, Frei Lagonegro, Gonzaga, Governador Valadres, Guanhães, Iapu,
Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipanema, Ipatinga, Itambacuri, Jaguaraçu,
Joanésia, Marilac, Marliéria, Materlândia, Mathias Lobato, Mesquita, Naque,
Paulistas, Peçanha, Periquito, Piedade de Caratinga, Pingo D’água, Sabinópolis,
Santa Bárbara do Leste, Santa Efigênia de Minas, Santa Rita de Minas, Santana do
Paraíso, São João Evangelista, São José do Jacuri, São Sebastião do Anta, Sardoá,
Senhora do Porto, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis.

42 UMF provenientes do programa de Fomento
Florestal Cenibra

Municípios da Mesorregião Zona da Mata: Abre Campo, Caputira, Dom Silvério,
Fervedouro, Guaraciaba, Jequeri, Matipó, Oratórios, Piedade de Ponte Nova,
Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo
Antônio do Grama, São Pedro dos Ferros, Simonésia, Teixeiras, Urucania,
Vermelho Novo.

Resumo das constatações
Summary of Findings

No ato do contrato o produtor que participa do Programa de Fomento Florestal da CENIBRA deve
apresentar todas as evidências de regularização (atendimento à legislação) como prerrogativa para
assinatura do contrato, conforme P0879 (Gerenciamento das atividades administrativas do fomento
florestal).
A gestão para o fornecimento de madeira controlada é realizada por meio dos procedimentos: P0856
(Avaliação de madeira controlada), P0879 (Gerenciamento das atividades administrativas do fomento
florestal) e P0366 (Gerenciamento, contratação, assistência técnica das áreas de plantio, reforma e
regeneração do fomento florestal) e da Política de aquisição de madeira controlada assinada pela diretoria
da empresa.
A CENIBRA realiza o seu programa de verificação de madeira controlada (auditoria interna) para 100% dos
contratos. A inspeção de campo permite confirmar as informações dos fornecedores, uma vez que irá
avaliar a capacidade de fornecimento e rastrear os produtos da cadeia de custódia, volume de madeira,
recolhimento de tributos, licenças e as condições trabalho dos empregados.
A análise de risco identificou "Risco Determinado" na categoria 2 nas mesorregiões: Metropolitana de Belo
Horizonte e Zona da Mata. Desta forma foi intensificada a amostragem na auditoria interna. Para as
propriedades identificadas com desvios, a aquisição da madeira foi bloqueada até a regularização.
Não identificado conflitos na cadeia de fornecimento da madeira relacionado a questões indígenas e
populações tradicionais.

Justificativa da amostragem utilizada
Justification of sampling rate
Ações tomadas para tratar não conformidades
Steps Taken to address nonconformities

Por meio do checklist 1550, é realizada amostragem em 100% das UMF para averiguar o risco relacionado as
categorias 1, 2 e 3.
Conforme procedimento P0879 (Gerenciamento das atividades administrativas do fomento florestal) é
emitida uma notificação ao produtor quando eventuais desvios identificados possam comprometer a
garantia da madeira controlada, sendo a aquisição de madeira bloqueada até a regularização da situação.

Resumo das constatações não fornecido
devido à natureza confidencial da informação

Justificativas para não fornecer as informações

Summary of findings not provided due to
confidential nature of information

7. Resumo das Verificações de Campo – nível de Cadeia de Suprimentos
7. Field Verification Summary – supply chain
X

Não aplicável (Não há elos intermediários entre a floresta e a minha organização)

None required (Not applicable)
Nome do fornecedor

Tipo de fornecedor

Supplier name

Supplier type

Resumo das constatações
Summary of Findings
Justificativa da amostragem utilizada
Justification of sampling rate
Ações tomadas para tratar não
conformidades
Steps Taken to address
nonconformities

Resumo das constatações não
fornecido devido à natureza
confidencial da informação
Summary of findings not provided
due to confidential nature of
information

Justificativas para não fornecer as informações

