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Oficio circular n." 031/ Dimel

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2016.

Aos Dirigentes Máximos da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro -
RBMLQ-I.

Assunto: Encontro Técnico da Dimel com a RBMLQ-I 2016

Prezados Senhores,

1. A Diretoria de Metrologia Legal - Dimel promoverá, no período de 29 de
novembro a 01 de dezembro de 2016, o Encontro Técnico da Dimel com a RBMLQ-I, na cidade
de Duque de CaxiaslRJ.

2. Informo que o encontro será realizado no campus Xerém, auditório do prédio 6,
situado na Av. Nossa Senhora das Graças, 50 - Xerém - Duque de Caxias - RJ.

3. A hospedagem será de responsabilidade de cada participante (reserva) em regiões
estratégicas sugeridas pelos organizadores visando à facilidade de translado coletivo dos
participantes.

4. Serão disponibilizados dois horários para a realização do translado coletivo
(aeroporto x região do hotel), sendo necessário o participante conciliar o horário da chegada ao
RJ com o dos translados coletivos que serão oferecidos.

5. Solicito a V. S." indicação de até 04 (quatro) representes desse órgão para
participar (em) do evento. Para inscrição, a ficha anexa deve ser preenchida e enviada à Seção de
Gestão Administrativa e Logística em Metrologia Legal (Segal), pelo e-mail
rfgomes@colaborador.inrnetro.gov.br, com cópia para samel@inrnetro.gov.br,
impreterivelmente até 21 de novembro de 2016.
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6. Tão logo a ficha de inscrição seja recebida, será enviado um comunicado
confirmando o recebimento. Caso o participante não receba esse comunicado, deve entrar em
contato com a Segal através dos endereços eletrônicos mencionados acima ou pelo telefone
(21) 2679-9824.

7. Certo de contarmos com a prestimosa colaboração dessa entidade, colocamo-nos
à inteira disposição para quaisquer informações adicionais, ao tempo em que renovamos
protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ES DE REZENDE
.a Legal do Inmetro
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