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Certificado BR03/01 046

O sistema de gestão de

Kurita do Brasil Ltda.
Avenida Japã0, 1800, Núcleo Ayres
Artur Nogueira, SP, 13160-000, BR
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Foi auditado e certific do encontrando-se em conformidade com os requisitos da norma

o
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ISO 14001:2004

SGq

Para as seguintes atividades:

Desenvolvimento, fabricaçäo, comercialização e aplicaçäo de produtos
químicos e montagem de equipamentos auxiliares para tratamento de águas
industriais.
Este certificado é válido de 22 de fevereiro de 2018 até 14 de setembro de 2018
e mantém-se válido sujeito a auditorias de acompanhamento satisfatórias.

Auditoria de Recertificaçäo devida antes de 14 de agosto de 2018
Revisäo 12. Certificado desde 12 de dezembro de 2003
A auditoria que deu origem a este certificado teve inicio

em 22 de fevereiro de 2018
O certificado anterior era válido até 14 de setembro de 2018

Esta é uma certificação multi-site.
Os endereços adicionais estão listados nas páginas subsequentes.

Aprovado por

Vanda Nunes
Diretora

G€stão

Ambiontal
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SGS ICS Certifìcadora Ltda.
Avenida Andrômeda, 832 - 50. and
06473-000 - Barueri - SP - Brasil
Fone: 1 1-3883 8880 / Fax: 1 1-3883 8899
www.br.sgs.com
Página
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Êste docurr€nto é emfido peta SGS e está suieito às suas Condliðes C.er:È de Forn€ciÍìenb disponiveis em
Atenqão esp€ciat de\ærå s€r dada aos elemenbs rela[vos ås limitações æercâ
indeniz4ão e jurisdiçåo
estab€lec¡06. A âutenlic¡dade desþ dælrìenb poderå ser wrificâda

w.sgs.com/bms-aûd_6ondilioß.hün
da responsâbilidade,

ta

em h&://ww.sgs.com/en/ourcoripany/Cert'fied-Cl¡ent-Diecbrix/C€rtifed-Cfiem-D¡reciories.æpx.
Qualquer dbr4ão
não aubrizada, falsifcaçåo, clntraÞição do conteúdo ou da 4eèm¡a desle do€arcnb é ¡¡ega¡ e os respms¿Meis
processadûs nå integral extensb da le¡.
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Certificado BR03/01 046, continuação

Kurita do Bras¡l Ltda.
ISO 14001 :2004
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Revisão 12

Endereços adicionais:

Rua México, 31, Cj. 304, Centro
Rio de Janeiro, RJ, 20031-144, BR

Rodovia BR 476, 5804, Sala 01, Térreo, Centro
Araucária, PR, 83708-045, BR
Rua Benzeno, 1065, COPEC - Complexo Petroquímico de Camaçari
Camaçari, BA, 42810-020, BR
Rodovia TF 1 0, 32101 , Rincão dos Pinheiros
Triunfo, RS, 98853-000, BR

Gestão

Amb¡ental
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Esb docuflìenb ê em¡ûdo pela SGS c es1å sulib às suas Condiþes Gerais de Fonrecimenb dispon¡veis em
Alençå espæ¡al deverå sef ddå âos demeîtos relativos ð limitações ac€rca
sww.sgs-coniÞrÍß-and-condiliorì3.htn.
da responsabiüdade, indenizqão e jurisd¡ç& ora estabeleci&s. A aubnticidade desb dmurÞnb pod€rá ser wrÍfcâda
em h@/www.sgs.coÍlbn/Our-Company/C€rtfied-O¡ent-Dire6loriesrcerlified-Clþnt-Dicctori€s.æpx
Qualquer af\Þræão
não aubrizada, fdsincaç&, corfab¡ção do conþúdo ou da aparêmia deste docurænb ê ¡legd e oq r€sponsåveb s€rão
processados na inbgral eÉnsåo da þ¡.

