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A CHEM-TREND IND. e COM. de PROD. QUÍM. LTDA, empresa situada na cidade de Valinhos, 
estado de São Paulo, reconhece a Qualidade, o Meio Ambiente e a Segurança e Saúde 
Ocupacional como bases para o desenvolvimento, produção e comercialização de Especialidades 
Químicas de Processo incluindo Agentes Desmoldantes, agentes de purga, lubrificantes especiais 
e produtos auxiliares. 
 
Nossos compromissos: 
 
• Promover a melhoria no desempenho da Qualidade, do Meio Ambiente e da Segurança e 

Saúde Ocupacional por considerá-los elementos essenciais na busca incessante da excelência 
empresarial e da melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado. 

 
• Fornecer produtos de alta qualidade por meio do aprimoramento dos nossos processos, de 

modo a atender aos requisitos dos clientes e outros. 
 
• Proteger o Meio Ambiente, através da prevenção da poluição e diminuição do impacto 

ambiental de nossas atividades por meio da redução de perdas, emissão de efluentes e 
consumo de energia. 

 
• Proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis eliminando perigos e reduzindo riscos 

para a prevenção de lesões e problemas de saúde relacionadas ao trabalho. 
 
• Identificar, cumprir e atualizar toda e qualquer legislação pertinente e outros requisitos 

aplicáveis aos aspectos da Qualidade, do Meio Ambiente e aos riscos associados à Segurança 
e Saúde Ocupacional. 

 
• Avaliar periodicamente a adequação desta Política, seus Objetivos, Metas e Planos de Ação 

decorrentes de modo a assegurar o atingimento dos mesmos. 
 
 
 
 
 

Patrícia Alves Ajeje 
Vice Presidente & Gerente Geral 

Kilner De Laurentis 
SEO & Diretor Operacional 

 
Referência:  
                    Manual de Diretrizes do Sistema de Gestão Integrado 
                      NBR ISO 9001:2015  
                      NBR ISO 14001:2015 
                      NBR ISO 45001:2018 
 
Descrição da Alteração:   

• Revisão do Contexto 
• Adequação a ISO 45001:2018 

 
 

Distribuição:  
Gestão do Sistema Integrado, Laboratório, PCP, Manutenção, Expedição, Estoque, Vendas, Sistemas, Gerência Geral, Financeiro, Produção e Compras. 
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