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Reg. No. 391/R-077

Certificate n. C O 2176
IVe hereby certify that health and safety certification system operated by / Certifica que o sistema de segurança e saúde da empresa

L U B R A S I L L U B R I F I C A N T E S LTDA.
Legal address
Endereço (Matriz)

Rua Olívia Gobbo Nardelli, 141 - Vale do Sol
Piracicaba - SP - Brasil - C E P 13.406-005

Operative site address
Endereço (Filial)

Rua Olivia Gobbo Nardelli, 141 - Vale do Sol
Piracicaba - SP - Brasil - C E P 13.406-005

is in compliarrcewith the standard / está conforme com as exigências requeridas pela norma

OHSAS 18001:2007

^ ¥

concerking thefoUowing activities/sobre as seguintes atividades

^jjjjj^

Transportation and re-refíning used lubricating oil or contaminated
linal

The use and the validity of this cerlificate shall saíisfy
the requiremenis of the ruíes for the certification of
management systems
O presente certificado está sujeito ao respeito do
regulamento da certificação dos sistemas de gestão
For any irifm-mation, effecttve and updated concerning
eventual changes on lhe status of certification of this
certificate. you can corttaci the e-mail address:
info@smcsk com
Para irtformações pontuais e actualizadas sobre
eventuais variações intervindas no estado da
certificação do presente documerUo, pedimos de a
direcção e-mail: ittfo@smcsli.com
The validity of this certificate depends on an annual
audil and on a complete review every tkree years of the
management system.
A validade do presente certificado esta submetida a uma
auditoria periócSca anual eaum reexame do sistema de
gestão com periodicidade trienal

Transporte, rerrefíno de Óleo lubrificante usado ou contam!
Trasporto e ri-raffín^one
0 ^ 0 di olio lubrificante o contaminat
Âmbito de
First Issue
Primeira emissão
Expiring date
Validade

16/05/2013
15/05/2019

W

ode
ação
í^ca<

EA 10* - 31
Current Issue
Edição atual
Validity from
Validade a partir de:
to:

18/03/2016
16/05/2016
15/05/2019

até'.
Reason for the certificate change (current issue): renewal and change of address
Razão para a mudança de certificado (edição atual): recertificação, alteração do endereço
This cerlificate is property of SMC Slovensko a. s. and musi be relurned on request
Este certificado é de propriedade da SMC Stovensko as. e lerá que ser devolvido a mesma quando requerido
* Note: EA cedes JO is nol accredited by SNAS - código EA 10 não é credenciado peta SNAS
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