Engenharia

Proteja a sua saúde
Você já mediu as radiações eletromagnéticas
onde você vive? E em sua cidade, em seu local
de trabalho, em seu bairro, em sua residência?

Realizamos medições onde quer que
existam Campos Eletromagnéticos, gerados
por equipamentos emissores de Radiações
Eletromagnéticas.

A MRE Engenharia está preparada para fazer, com precisão, medições
em qualquer ambiente que tenha equipamentos emissores de radiações
eletromagnéticas.
A MRE Engenharia - elabora Pareceres Técnicos
embasados em estudos científicos, emitindo
Laudos de Radiações Eletromagnéticas.
Realiza Medições de Radiações Eletromagnéticas
em Ambientes Ocupacionais (trabalho) e Não
Ocupacionais (residencial), isto é, de Público em
Geral.
Os valores encontrados em campo são
comparados com os limites de Exposição Humana
recomendados em diretrizes e padrões
internacionais e nacionais.

Fornece Consultoria, Treinamentos e ministra
Palestras sobre:
- Campos Eletromagnéticos;
- Radiações Eletromagnéticas oriundas das
Antenas do Sistema de Telefonia Celular;
- Controle da Poluição Eletromagnética;
- Meio Ambiente;
- Saneamento Ambiental;
- Engenharia de Segurança do Trabalho;
- Engenharia de Segurança Viária e Veicular;
- Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos;
- Biossegurança;
- Higiene Ocupacional;
- Engenharia de Saúde Pública;
- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
- Controle da Poluição Sonora.

O medidor de campo pode ser usado também
para Avaliação e Medições de Campos
Eletromagnéticos de várias fontes industriais, como
fornos de microondas, equipamento técnico,
científico e médico - em qualquer lugar onde haja
Campos Eletromagnéticos.

Agende uma visita técnica pelos telefones:
+55 (31) 3286-1892
+55 (31) 3286-7315
ou pelo e-mail:
mreengenharia@mreengenharia.com.br

para mais informações acesse o site:

www.mreengenharia.com.br
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