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““O futuro não existe, realmente. Ele é criado por nós, no presente”. Liev Tolstói 
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CNPJ 29410339/0001-48 

 

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária do ASMETRO-SN 

 

De acordo com o Estatuto do ASMETRO-SN ficam os sindicalizados, convocada a participar da Assembleia Geral Extraordinária do 

Sindicato, que se encontra aberta. 

  

Data: 09 de agosto de 2017 

Local: Auditório do Prédio 06 do Campus do Inmetro em Xerém – Duque de Caxias, RJ. 

Horários: 9 h em primeira convocação e 9 h 30 min, em segunda convocação.  

Pauta: 

1. Recesso de Final de Ano – Compensação. 

2. Eleições para o ASMETRO-SN 

3. Reestruturação dos Cargos e Carreiras do Inmetro.  

  

Duque de Caxias, 01 de agosto  de 2017.    

  

Rodrigo Otávio Ozanan de Oliveira - Presidente do ASMETRO-SN 
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INFORMES 

“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união 

Saldo em 09/08/17: 

R$ 92.641,39 
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV 

INFORMES 
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Vamos ajudar os servidores da ativa, os aposentados e os pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, que estão 

passando por dificuldades.  

Doe alimentos não perecíveis e material de higiene.   

As doações podem ser entregues a Regiane (Dconf-RC), Vanessa na Audin-RC, a Gabrielle (Caint-RC), ao Léssio 

(prédio 20 Cored-Xerém) e na secretária do ASMETRO até o dia 15/8/17 (14h) que serão encaminhados ao 

Movimento Unificado dos Servidores Públicos Estaduais do RJ. 

 



RESTAURÔMETRO 
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV 

 

1 ANO 7 MESES 21 DIAS  08 HORAS  __ MINUTOS 

 
Sem restaurante no campus de Xerém e contando… 

 



Nomeação e posse dos novos 

concursados 

 

E as 35 vagas para o INMETRO??? 



“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união 
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FÓRUNS 
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Fórum Metrologia Científica e 

Industrial 

 

Próxima Reunião 16/ 08/2017 

 

Participantes:   

Servidores da DIMCI e da DIMAV 



Fóruns 
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Regulação e Avaliação da Conformidade  

3ª Reunião:  dia  17 de agosto de 2017 



Pauta da AGE 

 

1.Recesso de Final de Ano – Compensação 

 

2.Eleições para o ASMETRO-SN 

 

3.Reestruturação dos Cargos e Carreiras do 

Inmetro.  

ASMETRO-SN 

“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união 

 

 

 

A pior escolha é a inércia. Jorge Kraljevic 
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Portaria 24 da SGP/MP de 31 de julho 

de 2017 

  

Recesso: 26 a 29 de dezembro de 2017 

e de 2 a 5 de janeiro de 2018. 

Compensação: 1 hora diária no período 

1º de novembro de 2017 a 27 de abril de 

2018.  

  

Deliberação da Assembleia 
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ELEIÇÕES 

Conforme o disposto no art. 72 do Estatuto, 

as eleições para renovação da Diretoria 

Executiva Nacional, das Representações 

Regionais e do Conselho Fiscal deverão 

realizar-se entre os dias 15 de novembro e 15 

de dezembro do ano que findar o mandato 

dos dirigentes em exercício, sendo certo que 

a posse dos eleitos ocorrerá no primeiro dia 

útil do mês de janeiro seguinte. 
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Ação Data Local Horário 

Formalização da Comissão eleitoral A ser divulgado ----------

--- 

------------

- 

Início do registro das chapas A ser divulgado ----------

--- 

------------

- 

Final do registro das chapas A ser divulgado ----------

--- 

------------

- 

Votação A ser divulgado ----------

--- 

------------

- 

Resultado da apuração A ser divulgado ----------

--- 

------------

- 

 
 
 
 
 
 
 
Os membros componentes da Comissão Eleitoral serão escolhidos entre os associados efetivos em Assembléia Geral convocada 

para este fim, sendo a mesma composta de cinco associados efetivos, que ocuparão os cargos de presidente, secretário e 

membros. 
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV 

Processo MDIC  

52.000.103816/2017-44 
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Próximos Passos 



Assembléia Geral Extraordinária 

ASMETRO-SN 

“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união 

 
“ O realista não muda a realidade. O sonhador, mais cedo ou 
mais tarde, acaba por fazer dela o que ele sonha”  
 

Autor desconhecido 


