Belém, 04 de setembro de 2017.

Carta de Agradecimento
Prezados colegas,
Ao cumprimenta-los, a Comissão organizadora do 15º Encontro de Profissionais da Química da Amazônia
– EPQA e sua Diretoria, vem com enorme alegria e satisfação, agradecer a importante colaboração,
participação, presença e confiança de Vossas Senhorias para o sucesso desse encontro.
Podemos dizer, que o 15º EPQA foi grandioso e enriquecedor aos profissionais da área e, principalmente,
aos estudantes que se encontram em fase de desenvolvimento e em busca de mercado de trabalho. Ao
todo foram ofertados nove cursos, palestras e apresentação de 114 trabalhos científicos em painéis e 11
em comunicação oral.
Reconhecemos que todo e qualquer evento, seja de menor ou maior porte, não se realiza por esforço,
empenho e trabalho de apenas uma ou de um grupo de pessoas, mas da união de dezenas delas com
diferentes e diversos olhares. Desta forma, parabenizamos cada um dos palestrantes, convidados,
homenageados, professores, parceiros, organizadores, patrocinadores e todos os profissionais envolvidos,
pelo tempo disponibilizado e elevado empenho em prol deste evento.
Agradecemos aos palestrantes pela preocupação e cuidado em preparar carinhosamente aquilo que há
de mais relevante e atual nas temáticas apresentadas, bem como em apresentar aos profissionais da área
e estudantes, uma visão ampla dos percalços encontrados pelo empreendedor ao abrir seu negócio.
Agradecemos a cada um dos professores avaliadores dos trabalhos científicos, que se dispuseram a doar
um pouco do seu tempo para compartilhar o muito do seu conhecimento.
Agradecemos aos participantes que acreditaram no evento e que com suas presenças abrilhantaram cada
um dos espaços onde ocorreu o 15º EPQA.
Agradecemos também aos nossos parceiros e patrocinadores, sempre fiéis e que foram muito nobres em
confiar no nosso trabalho, e aos convidados e homenageados que se fizeram presentes no dia da abertura
oficial do evento.
Por fim agradecemos a dedicada equipe que trabalhou com afinco antes e durante o encontro. Cada
membro desta equipe superou limites, expectativas, buscando o sorriso no rosto com o exercício da
solidariedade na solução de qualquer problema que se apresentasse.
Na certeza de que o Conselho Regional de Química da 6ª Região – PA/AP junto com você colaborou para
o crescimento pessoal e profissional de todos os participantes, finalizo desejando-lhe muitas felicidades e
prosperidade em suas atividades. Em 2019, no 16º encontro iremos comemorar 50 anos de atividades do
nosso CRQ VI, desde já, convidamos a todos. Até lá!

Célio Augusto Gomes de Souza
Presidente do CRQ VI
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