
 

 

INFORMATIVO RMMG – 17 de abril de 2020 

 

 AÇÕES RMMG: CORONAVÍRUS 

Temos vivido um momento que exige intensos cuidados para reduzir a 

circulação do novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil. Por isso, muitas medidas 

de contenção têm sido tomadas diariamente, alterando nossa forma de trabalho 

e adequando a realidade de todas as empresas.  

Diante disso, esse comunicado tem como finalidade informar a todos os 

clientes e parceiros sobre as ações adotadas pela RMMG, para continuidade dos 

trabalhos internos e redução da circulação do novo coronavírus.  

1ª Ação 

 A RMMG adotou o trabalho em home office para o corpo técnico 

mantendo apenas um plantão administrativo em horário reduzido a fim de 

protege-los de uma possível contaminação. 

 Todos os e-mails estão sendo recebidos e respondidos diariamente e, em 

alguns casos, telefones estão sendo disponibilizados para melhor contato com o 

cliente.  

 O horário de trabalho em home office é de 9:00 as 12:00 e de 14:00 as 

17:00, nos dias úteis. 

2ª Ação 

 Todas os serviços presenciais (auditorias iniciais, reavaliações, 

extensões, auditorias internas, visitas técnicas, consultorias e treinamentos) 

previstos para os meses de março, abril e maio foram adiados. 

 Essa medida visa manter a saúde e segurança de todos os instrutores, 

avaliadores, consultores, clientes e parceiros e poderá ser estendida, caso 

necessário.  

 



 

 

3ª Ação 

 Para os clientes em Processo de Reconhecimento de Competência que 

estiverem com a lista de serviços reconhecidos vencida e/ou próximo do 

vencimento, a RMMG está realizando prorrogação de até 180 dias, contados a 

partir do vencimento. 

Essa medida, visa garantir que o laboratório não seja prejudicado na 

emissão de laudos utilizando o selo do reconhecimento de competência. 

Demais medidas, se necessárias, serão tomadas caso a caso buscando 

preservar os interesses do laboratório e da RMMG.  

4ª Ação 

 Houve alterações relacionadas ao calendário dos Programas de Ensaio 

de Proficiência – PEP, conforme abaixo. 

Programa 
Data prevista para abertura da 

inscrição 

PEP Amostragem - Efluentes Inscrições Abertas 

PEP Meio Ambiente – Água e Efluentes Maio /2020 

PEP Óleos e Graxas Julho/2020 

PEP Microbiologia – Amostras Ambientais Setembro /2020 

Essa medida tem como objetivo facilitar a participação futura dos 

laboratórios e auxilia-los no cumprimento das exigências da ABNT NBR ISO/IEC 

17025:2017. 

5ª Ação 

A RMMG está criando alternativas constantes para auxiliar nossos 

parceiros e clientes a manter o conhecimento sempre atualizado.  

Para isso, serão transmitidos ao vivo (WEBINAR) palestras e workshops 

com instrutores e consultores, sobre assuntos de interesse comum. Além disso, 

estamos, como sempre, disponíveis para auxiliar na resolução de dúvidas 

advindas das palestras e/ou do seu trabalho rotineiro. 



 

 

6ª Ação 

 As atividades referentes ao QLAB – Programa de Qualificação 

Continuada, foram adiadas, por se tratar de um conjunto de workshops 

presenciais.  

A previsão é que as atividades e o cronograma sejam retomados no 

segundo semestre de 2020, podendo ser reajustado caso necessário e seguindo 

orientações dos Governos Municipal, Estadual e Federal. 

 

Agradecemos a compreensão. 

 

 

____________________________________ 

Kleber Albuquerque de Vasconcelos 

Diretor executivo 

 


