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FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA - FENAC,
convoca o Conselho de Representantes, nos Termos do Art. 16 e 50
do Estatuto, para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no
dia 30 de abril de 2010 no Salão de Eventos do Plaza Copacabana
Hotel, localizado na Av. Princesa Isabel, nº 263, Copacabana, Rio de
Janeiro/RJ, às 10:00 hs. em 1ª convocação e às 10:30 hs. em segunda
convocação, para especialmente Discutir e Aprovar a Reforma de seu
Estatuto vigente, para adequação à Lei Civil e às necessidades da
Federação. Tels.: (61) 3328-3440; (21) 2262-0207; (71) 3264-3605;
(31) 3291-7550; (11) 3256-4877.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA - FENAC,
convoca o Conselho de Representantes, nos Termos Estatutários, para
Assembléia Geral Ordinária (art.15) e Extraordinária (art.16) a ser
realizada no dia 29 de abril de 2010, no Salão de Eventos do Plaza
Copacabana Hotel, localizado na Av. Princesa Isabel, nº 263, Co-
pacabana, Rio de Janeiro/RJ, às 10:00 hs em 1ª convocação e às
10:30 hs. em segunda convocação, para a seguinte ordem do dia: 1 -
Aprovação do balanço patrimonial do exercício de 2009; 2 - Previsão

Orçamentária para 2010; 3 - Deliberar sobre a transação de bens
imóveis (compra/venda); 4 - Discussão e Aprovação de fundação ou
filiação em Entidade Sindical de Grau Superior (Confederação) e 5 -
Outros Assuntos de interesse da FENAC na forma do inciso VI do

artigo 13 do Estatuto. Tels.: (61) 3328-3440; (21) 2262-0207; (71)
3264-3605; (31) 3291-7550; (11) 3256-4877.

Brasília, 24 de fevereiro de 2010.
JOSÉ ALMERO MOTA
Presidente da FENAC

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS
NAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DO RAMO

DE RODOVIAS PÚBLICAS, ESTRADAS EM
GERAL E PEDÁGIOS

E D I TA L
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2010

A Federação Nacional dos Empregados nas Empresas Conces-
sionárias do Ramo de Rodovias Públicas, Estradas em Geral e Pedágios,
com sede à Av. Cásper Líbero, nº 58 - sala 207- 2º andar - Santa Efigênia
- CEP: 01033-900 - São Paulo/SP, faz saber aos que o virem ou dele
tiverem conhecimento, especialmente as empresas ligadas aos segmen-
tos mencionados abaixo, que a Contribuição Sindical de que trata o ar-
tigo 578 e seguintes do capítulo III do Título V da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, e devida a esta Federação, deverá ser descontada dos
seus empregados, na folha de pagamento do mês Março, na base de um
dia de salário. Compreende-se na remuneração do empregado para todos
os efeitos legais, além do salário-base, as gratificações, prêmios, abonos,
adicionais, comissões e outras vantagens pagas aos empregados naquele
mês. Dessa forma, será considerado como salário de um dia de trabalho
para fins do mencionado desconto: a) a importância equivalente a 1/30
avos do salário mensal ajustado, se o empregado for mensalista; b) a
importância equivalente a 1/30 avos, da quantia recebida no mês an-
terior, se a remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão; c)
a importância equivalente ao salário de um dia de 8 horas, para diaristas
e horistas. A contribuição sindical descontada nessa forma deverá ser
recolhida até o dia 30 de abril de 2010 em qualquer agência da rede
bancária. Lembramos que o não recolhimento da contribuição sindical
dentro do prazo estabelecido sujeitará a empresa às penalidades cons-
tantes do artigo 600 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Lei
Federal 6986 de 13/04/1982. As empresas ficam obrigadas a enviar à
Federação, cópia da guia bancária quitada e a relação dos empregados
contribuintes. São representadas por esta Federação as seguintes cate-
gorias profissionais: trabalhadores na indústria da construção pesada
(trabalhadores na indústria da construção de estradas, pavimentação,
obras de terraplenagem em geral; trabalhadores em geral de estradas,
pontes, montagens industriais e engenharia consultiva). Qualquer dúvida
poderá ser esclarecida pelo telefone (11) 3227-3166.

Brasília, 25 de fevereiro de 2010.
ROSEVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA

Presidente da Federação

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA

CONSTRUÇÃO PESADA

E D I TA L
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2010

A Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Pesada, com sede à SCS Quadra 06, Bloco A, 5º andar,
sala 503 (Edifício Arnaldo Villares) em Brasília/DF - CEP: 70324-
968, faz saber aos que o virem ou dele tiverem conhecimento, es-
pecialmente as empresas ligadas aos segmentos mencionados abaixo,
que a Contribuição Sindical de que trata o artigo 578 e seguintes do
capítulo III do Título V da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
e devida a esta Federação, deverá ser descontada dos seus empre-
gados, na folha de pagamento do mês Março, na base de um dia de
salário. Compreende-se na remuneração do empregado para todos os
efeitos legais, além do salário-base, as gratificações, prêmios, abonos,
adicionais, comissões e outras vantagens pagas aos empregados na-
quele mês. Dessa forma, será considerado como salário de um dia de
trabalho para fins do mencionado desconto: a) a importância equi-
valente a 1/30 avos do salário mensal ajustado, se o empregado for
mensalista; b) a importância equivalente a 1/30 avos, da quantia
recebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa,
empreitada ou comissão; c) a importância equivalente ao salário de
um dia de 8 horas, para diaristas e horistas. A contribuição sindical
descontada nessa forma deverá ser recolhida até o dia 30 de abril de
2010 em qualquer agência da rede bancária. Por outro lado, lem-
bramos que o não recolhimento da contribuição sindical dentro do
prazo estabelecido sujeitará a empresa às penalidades constantes do
artigo 600 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Lei Federal
6986 de 13/04/1982. As empresas ficam obrigadas a enviar à Fe-
deração, cópia da guia bancária quitada e a relação dos empregados
contribuintes. São representadas por esta Federação as seguintes ca-
tegorias profissionais: trabalhadores na indústria da construção pesada
(trabalhadores na indústria da construção de estradas, pavimentação,
obras de terraplenagem em geral; trabalhadores em geral de estradas,
pontes, montagens industriais e engenharia consultiva). Qualquer dú-
vida poderá ser esclarecida pelo telefone (11) 3227-3166.

Brasília, 25 de fevereiro de 2010.
WILMAR GOMES DOS SANTOS

Presidente da Federação

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA
AGRICULTURA DO ESTADO DO TOCANTINS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

Pelo presente edital a diretoria do STTR Regional de Pedro
Afonso- TO, convoca todos os trabalhadores/as rurais dos municípios
de Pedro Afonso, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins
e Tupirama, que compreendem os trabalhadores/as rurais assalaria-
dos/as rurais, permanentes, safristas e eventuais que exerçam suas
atividades na agricultura, criação de animais, silvicultura, hortifru-
ticultura e extrativismo rural; e os agricultores(as) que exerçam suas
atividades individualmente ou em regime de economia familiar, na
qualidade de pequenos produtores, proprietários, posseiros, assen-
tados, meeiros, parceiros, arrendatários, comodatários e extrativistas,
a participarem da assembléia geral de ratificação de Fundação dos
Sindicato Regional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Pe-
dro Afonso, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins e
Tupirama, a realizar-se a partir das 09:00 do dia 13/03/2010. Na sede
do sindicato situada à Rua 04, 925 Setor Jardim Bela Vista, na cidade
de Pedro Afonso - TO. Ordem do dia: Ratificação da Fundação do
Sindicato Regional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Pe-
dro Afonso, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins e
Tupirama - TO e Alteração Estatutária .

Pedro Afonso, 20 de janeiro de 2010.
JOÃO QUIRINO DE SOUSA

Presidente da Federação

FRATERNIDADE ROSA CRUZ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Fraternidade Rosacruz - Sede Central do Brasil, dando
cumprimento ao seu Estatuto vigente, convoca todos os Estudantes
Regulares e probacionistas para participarem da Assembléia Geral
Extraordinária a realizar-se em sua sede social à Rua Asdrúbal do
Nascimento, 196 - São Paulo - SP no dia 21 de Março de 2010 às 15
horas em primeira convocação ou, na falta de número legal, às 15
horas e trinta minutos do mesmo dia com qualquer número presente.
Na ocasião serão apresentados os seguintes assuntos: a) Apreciação,
discussão e aprovação do Relatório Anual e do Balanço Geral do
exercício findo.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2010.
ERÓTHIDES SOUZA PINHO

Presidente da Entidade

FREDERICO DIAS FALCI

EXTRATO DO CONTRATO No- 9/2010

Contratante: Frederico Dias Falci, CNPJ: 08.058.884/0001-47. Con-
tratado: Rosas de Saron Produções Artísticas LTDA, CNPJ:
09.474.129/0001-06. Objeto: Realização pela contratada de apresen-
tação artística com a banda "ROSAS DE SARON" na cidade de
Marilac-MG, no dia 14 de março de 2010.

EXTRATO DO CONTRATO No- 10/2010

Contratante: Frederico Dias Falci, CNPJ: 08.058.884/0001-47. Con-
tratado: Arley Nascimento Silva, CPF: 044.685.946-08. Objeto: Rea-
lização pela contratada de apresentação artística com a Dupla
"BRAULIO & RICARDO" na cidade de Marilac-MG, no dia 13 de
março de 2010.

FUNDAÇÃO DE AMPARO
E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

EXTRATO DO 1o- TERMO ADITIVO

Contratante: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa.
Contratada: Marafon e Petkow Ltda. Objeto: Aquisição de Passagens
aéreas nacionais, rodoviárias estaduais e interestaduais e fluviais, ref.
Pregão Eletrônico 007/2010 - processo 90286, 90285, 90253, 90274,
90246. Para realização do projeto 2469 MRN/MPEG/FADESP, 2403
FAPESPA/SEDECT/UFPA/FADESP, 2419 FINEP/UFPA/FA-
DESP/OUTROS, 2582 DNIT/UFPA/FADESP e 2386 FINEP/CEN-
SIPA/UFPA/FADESP. Foro da Justiça de Belém-Pa. João Farias
Guerreiro pela contratante, e pela contratada Godofredo Pinheiro
Martins Neto.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 39/2010

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa,
nesta oportunidade através de seu pregoeiro, designado pela Diretoria
Executiva, torna público que realizará procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico, sob nº 039/2010, cujo objeto é "Aqui-
sição de material de consumo de expediente" sendo tipo menor preço
por item a fim de atender ao convênio 2541 OPAS/FADESP - II
CARTA ACORDO PRO-SAUDE, conforme descrito no edital com
abertura prevista para o dia 12/03/10 às 10:00 horas no site
h t t p : / / w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r

PREGÃO ELETRÔNICO No- 40/2010

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa,
nesta oportunidade através de seu pregoeiro, designado pela Diretoria
Executiva, torna público que realizará procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico, sob nº 040/2010, cujo objeto é "Aqui-
sição de material de consumo de expediente" sendo tipo menor preço
por item a fim de atender ao convênio 2564 UFPA/FADESP/QUI-
MICA A DIST. FASE I, conforme descrito no edital com abertura
prevista para o dia 12/03/10 às 15:00 horas no site http://www.com-
p r a s n e t . g o v. b r

ANA CARLA S. LOBATO
Pregoeiro
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