KIWA BCS ÖKO GARANTIE DO BRASIL
O operador abaixo citado é auditado pela Kiwa BCS Öko-Garantie do Brasil Ltda
em conformidade com a Lei 10.831 de 23 de dezembro de 2003, Decreto 6.323
de 27 de dezembro de 2007 e as Instruções Normativas correspondentes do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para o(s) escopo(s) e
produtos e/ou atividades produtivas mencionados.
Certificado número: BR - 21021
Código de registro: BR-127/RJ
Operador/Endereço:

413/140923

Fatima Maga da Terra Alimentos Naturais Ltda / Orgânicos de Fátma
Estrada das Furnas, 3800, Itanhangá, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
CNPJ: 33.585.665/0001-63

Escopo

Produtos orgânicos

Produção
Primária Vegetal

Hortaliças: acelga, agrião, alface de georgia, alface romana, alface
roxa, alface verde, alho poro, almeirão, amaranto, aneto,
azedinha, batata doce, berinjela, berta-lha, beterraba, brasílico
roxo, brasílico verde, brócolis, broto abobora, broto chuchu,
cebolete, cebolinha, cenoura, ceréfolio, chuchu, coentro, couve
manteiga, couve mizuna, ervilha, espinhafre, funcho, hortelã,
manjericão, mostarda crespa, mostarda lisa, mostarda roxa,
nabo, poejo, quiabo, rabanete, rábano, repolho, repolho roxo,
rúcula, salsa e salvia.
Panc’s: almeirão de arvore, araruta, assa peixe, azedinha da
floresta, begônia de jardim, beldroega, bertalha coração,
brilhantina, buva, cabigoba, capim limão de flor, cará do ar,
caruru, caruru de espinho, chicória de caboclo, espinhafre de
jardim, fazendeiro, folha de abobora, folha de bananeira, folha
de batata doce, folha de capuchinho, hana nirá, jacatupé, jambu,
mangareto, mastruz, ora pro nobis, peixinho da horta, serrallha,
taioba, trapoeraba, trapoeraba da horta, trapoeraba zebri-nha,
trevo, umbigo de banana e vinagreira.
Flores comestíveis: agrião, albina, alecrim, almeirão, amor de
verão, amor perfeito, begônia, boca de leão, boca de leão, borago,
cássia imperial, calêndula, capuchinha, celestina, celósia,
colônia, cravo, crisântemo, dália, flamboian, flor balão, flor de
funcho, flor de goiabeira, flor de manjericão, flor de ora pro
nobis, flor de abobora, flor de abobrinha, flor de mel, flor de
salsa, flor de trevo, flor de trevo, gerânio, girassol,
hibisco ,colibri, jasmin da manga, jambu, jasmin, kalanchoe,
lavanda, lírio do brejo, margaridinha, maria sem vergonha,
hibisco, picão, rúcula, rosa madeira, salvia, targete e verbena.
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KIWA BCS ÖKO GARANTIE DO BRASIL
Os produtos acima listados somente podem ser comercializados com indicação de sua certificação
durante a vigência deste certificado.
Atenção: A próxima inspeção de renovação da sua certificação deverá ocorrer até a data 19/12/21.

Data de emissão: 20/04/2021
Data de validade: 19/04/2022

de forma digital
LUIZA MEDEIROS Assinado
por LUIZA MEDEIROS
CARDOSO:08844 CARDOSO:08844491907
Dados: 2021.04.20 17:42:30
491907
-03'00'

________________________________________

413/140923

Luiza Medeiros Cardoso
Kiwa BCS Brasil Öko Garantie
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