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foi avaliado e certificado como atendendo aos requisitos de
ISO 9001:2015
Para as seguintes atividades
Projeto e  fabricação de celulose e gestão de fabricação e comercialização de minérios e pigmentos.

Design and manufacture of pulp and management of manufacturing and commercialization of minerals and pigments.

Este certificado é válido a partir de 17 dezembro 2022 até 17 dezembro 2025 e permanece válido sujeito a auditorias de supervisão satisfatórias.

Revisão 11. Certificado desde 18 dezembro 2004
Atividades certificadas realizadas por sites adicionais listados nas páginas subsequentes.

Thiago Doretto
Autorizado por
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Revisão 11

Sites

Minérios Ouro Branco Ltda.
Rua da Ventura, 165, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, SP, 02614-100, Brazil
Minérios Ouro Branco Ltda.
Av. Inajar de Souza, 1489 , Bairro do Limão, São Paulo, SP, 02717-000 , Brazil


