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O Presidente do Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico-Eletrônico de Macaé, 
Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, CONVOCA todos os trabalhadores do grupo 
Techocean Offshore representada, por esta entidade sindical, para 
comparecerem da Assembléia Geral Extraordinária, que será 
realizada no próximo dia 19 de agosto de 2021, às 11:00 horas em 
primeira convocação e não havendo número legal, às 11:30 horas 
em segunda e última convocação, com a presença de qualquer 
número de presentes, na sede do Sindicato, localizada na Rua 
Avenida Presidente Sodré, nº 316, sala 501, Centro, Macaé, 
deliberarem, a seguinte  ordem do dia: a) Discussão, apreciação e 
deliberação sobre as propostas de negociação coletiva em curso 
com os Sindicatos da Categoria Econômica, referente ao percentual 
de reajuste salarial e demais reivindicações de natureza econômica, 
social e sindical, bem como, das condições de trabalho, aplicáveis 
no âmbito da categoria profissional representada por este Sindicato; 
b) Fixação de índice, valor e autorização de desconto da 
contribuição/forma de custeio dos integrantes da categoria 
profissional, sócios ou não sócios do Sindicato em tela, c) 
Deliberação sobre a concessão de autorização e outorga de 
poderes especiais à diretoria da do Sindicato para  promover 
entendimentos, objetivando a celebração de Convenção ou Acordo 
Coletivo de Trabalho ou instauração de Dissídio Coletivo de 
interesse da categoria ou Acordo Judicial.

Macaé, 09 de Agosto de 2021. 

MOISÉS FARIA NASCIMENTO
PRESIDENTE

Ofício Único do Município de Quissamã – RJ. Habilitaram-se 
para casar MAURO SERGIO ALMEIDA OLIVEIRA e CIMARIA 
DE OLIVEIRA ROSA; SÉRGIO ANTONIO ALVES FILHO e 
MAISE BARCELOS RODRIGUES;HUMBERG NUNES DE 
OLIVEIRA e MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA; LUIZ 
ALBERTO DE SOUZA e DENISE MARIA RODRIGUES; 
EDIMILSON ROCHA BERNARDO e LUCIANA DA 
CONCEIÇÃO. Quem souber de impedimento acuse-o. 
Quissamã, 29 de Julho de 2021. Rony Firmo Oliveira – oficial.

EDITAL DE CASAMENTO

A DRIL-QUIP DO BRASIL LTDA torna público que realizou 
Auditoria Ambiental em conformidade com a DZ-056 em sua 
base operacional, referente ao período de ago/19  a  jul/20. 
Informa que o relatório da auditoria ambiental estará à 
disposição para consulta na Estrada Melquiades Ribeiro de 
Almeida (MC-88), nº 853, loteamento: Fazenda Imboassica, 
Imboassica, Município de Macaé, a partir da data da publicação, 
no  horár io  das  08h  às  17h,  no  se tor  de  SMS.

DRIL-QUIP DO BRASIL LTDA
CNPJ: 03432310/0001-73

AUDITORIA AMBIENTAL

,O Presidente do Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico-Eletrônico de 
Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os 
trabalhadores integrantes da categoria profissional 
representada, por esta entidade sindical, para comparecerem 
da Assembleia Geral Extraordinária,  que será realizada no 
próximo dia 10 de agosto de 2021,  às 17:00 horas em primeira 
convocação e não havendo número legal, às 18:00 horas em 
segunda e última convocação, com a presença de qualquer 
número de presentes, na sede social do Sindicato, localizada 
na Av. Presidente Sodré, nº 316, sala 504, Centro, Macaé, 
deliberarem, a seguinte  ordem do dia: a) Discussão, 
apreciação e deliberação sobre as propostas de negociação 
coletiva em curso com os Sindicatos da Categoria Econômica, 
referente ao percentual de reajuste salarial e demais 
reivindicações de natureza econômica, social e sindical, bem 
como, das condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da 
categoria profissional representada por este Sindicato; b) 
Fixação de índice, valor e autorização de desconto da 
contribuição/forma de custeio dos integrantes da categoria 
profissional, sócios ou não sócios do Sindicato em tela, c) 
Deliberação sobre a concessão de autorização e outorga de 
poderes especiais à diretoria da do Sindicato para  promover 
entendimentos, objetivando a celebração de Convenção ou 
Acordo Coletivo de Trabalho ou instauração de Dissídio 
Coletivo de interesse da categoria ou Acordo Judicial.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL

 ELÉTRICO-ELETRÔNICO DE MACAÉ, RIO DAS OSTRAS E
CASIMIRO DE ABREU

Macaé, 27 de junho de 2021.

MOISÉS FARIA NASCIMENTO
PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A TRANSFORMA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA 
torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – 
INEA, em 19/07/2019, Relatório de Auditoria Ambiental referente 
ao período de maio/2019 a julho/2020 e informa que este estará 
à disposição para consulta na Rodovia BR 101, S/N, Km 172 - 
Fazenda Boa Esperança, município de Macaé, a partir da data 
de publicação, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no período 
de 02/08/2021 a 02/08/2022, no setor de QSMS. Informa ainda, 
que o referido relatório estará disponível para consulta na 
Superintendência Regional Macaé e das Ostras – SUPMA, na 
Rua Punta Del Este, 187 – Cavaleiros, Município de Macaé/RJ, 
no horário das 13:00 às 17:00 horas, e na biblioteca do INEA, na 
Av. Venezuela, 110 – Saúde, no horário das 9h às 12h e das 
13h30 às 17h30 (Processo n° E-07/002.2973/2013).

TRANSFORMA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 06.007.800/0001-10

AUDITORIA AMBIENTAL
Ofício Único do Município de Quissamã – RJ. Habilitaram-se 
para casar JOÃO CARLOS PINTO e SILVANE DE SOUZA; 
ANDERSON BRACELOS LEAUBON DE MELO e VITORIA 
DAS GRAÇAS DA SILVA SOARES. Quem souber de 
impedimento acuse-o. Quissamã, 11 de agosto de 2021. Rony 
Firmo Oliveira – oficial

EDITAL DE CASAMENTO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL

ELÉTRICO-ELETRÔNICO DE MACAÉ, RIO DAS OSTRAS E
CASIMIRO DE ABREU,
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