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foi avaliado e certificado como atendendo aos requisitos de
ISO 9001:2015
Para as seguintes atividades
Serviços de trefilação, descascamento e revenda de barras de aço carbono e inoxidável.

Services of drawing, peeling and resale of carbon and stainless steel bar.

Este certificado é válido a partir de 11 dezembro 2022 até 11 dezembro 2025 e permanece válido sujeito a auditorias de supervisão satisfatórias.

Revisão 11. Certificado desde 13 novembro 2007
Atividades certificadas realizadas por sites adicionais listados nas páginas subsequentes.

Thiago Doretto
Autorizado por

SGS do Brasil Ltda.
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t +55 11 2664-9595  - www.sgsgroup.com.br
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Revisão 11

Sites

Trefilação Aço-Rag Ltda
Avenida Bento Guelfi, 774, Jardim das Laranjeiras, São Paulo, SP, 08380-460, Brazil
Rag Comercial de Aços Eireli
Avenida Bento Guelfi, 740, Jardim Alto Alegre (São Rafael), São Paulo, SP, 08.381-750, Brazil
Turin Produtos Siderúrgicos Eireli
Avenida Bento Guelfi, 770, Jardim das Laranjeiras, São Paulo, SP, 08381-001, Brazil
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