Nº 100.005/18
A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão da Segurança e
Saúde Ocupacional à empresa:
ABNT grants the Occupational Health and Safety Management System Conformity Certificate to the
company:

Heraeus Electro-Nite Instrumentos Ltda.
(Heraeus)
CNPJ: 48.083.919/0001-12
Implementado para a(s) atividade(s) de:
Implemented for the following activity(ies):

Fabricação
e
comercialização
de
sensores
descartáveis e acessórios para medição de
temperatura, carbono e oxigênio em metais em
estado líquido. Fabricação e comercialização de
amostradores descartáveis e acessórios para metais
em estado líquido. Importação e comercialização de
sensores, acessórios e instrumentos para medição
de temperatura, alumínio, hidrogênio e nitrogênio
em metais em estado líquido. Comércio de soluções
especiais de luz e de componentes para processos
industriais como emissores/ lâmpadas, suportes
metálicos, módulos e painéis de controle elétrico.
Exercido(s) na unidade localizada em:
Exerted in the unit located in:

Rua Blindex, 134 - Piraporinha
09950-080 - Diadema - SP
Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

OHSAS 18001:2007
Primeira concessão: 02/03/2018
First concession:

Período de validade:
Validity period:

02/03/2018 a 08/11/2020
Rio de Janeiro, 16 de Março de 2018.
Guy Ladvocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager
Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original
e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação Sistemas. Sua validade pode ser
confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: (21) 3974-2300 / Fax: (21 3974-2315)
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with the
ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the System Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address:
www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300 / Fax: 21 3974-2315)

