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RMRS nº 000/2017

Porto Alegre, 14 de junho de 2017.

Ref.: Convite a patrocinadores do ELAM2017

Prezado Senhor,

A Associação Rede de Metrologia e Ensaios do Rio Grande do Sul - Rede Metrológica RS,
associação técnica sem fins lucrativos, atuando como articuladora na prestação de serviços qualificados
de metrologia e de qualidade através de um selecionado grupo de cientistas, doutores, mestres,
metrologistas, professores, administradores e técnicos especializados nas áreas de metrologia e
qualidade, estará realizando a 14º Edição do ELAM - Encontro de Laboratórios de Análises
Ambientais, com o objetivo de disseminar conceitos sobre qualidade e metrologia para laboratórios da
área ambiental.
Diante do exposto, cientes de que este encontro é uma oportunidade única de interação que visa
reunir pessoas e instituições usuárias de metrologia e em especial os laboratórios de análises ambientais
bem como a comunidade externa, estudantis e profissionais interessados em acreditação ou
reconhecimento para as questões relacionadas aos sistemas de gestão da qualidade das medições e
qualificação de laboratórios de acordo com a circular n° 29/2017 da FEPAM, de 01 de junho de 2017, que
estabelece a exigência laboratórios de análises ambientais no âmbito do território do estado do Rio
Grande do Sul, formalizamos a presente solicitação de apoio ao ELAM-2017, que se realizará na cidade de
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 07 de novembro de 2017, na Macro Office Centro de Eventos na
Rua Piauí nº 183, Bairro Santa Maria Goretti, Porto Alegre, RS, Brasil.
Na expectativa de um perfeito entendimento de nossos propósitos, a Rede Metrológica RS reitera
a solicitação de apoio ao encontro, disponibilizando modalidades de patrocinador do ELAM-2017,
fazendo jus aos benefícios oferecidos em cada modalidade, conforme apresentado no documento anexo.

Atenciosamente,

João Carlos Guimarães Lerch
Secretário Executivo
Associação Rede de Metrologia e Ensaios do RS
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