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COMPANHIA DE ENGENHARIA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

AVISO DE LICITAÇÃO

Justificativa da Outorga de Permissão de Uso de áReas Aeropor-
tuárias Comercais, A Título Oneroso, Para Atividades de Hangaragem
de Aeronoves Próprias e/Ou de Terceiros e áReas Para Postos de
Abastecimento Aeronáuticos, No Aeroporto Municipal de Cascavel /
Pr - Sbca - "Coronel Adalberto Mendes da Silva"

O presidente da CETTRANS - Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito, inscrita no CNPJ sob nº 73.407.017/0001-31,
no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto nas Leis
8.666/93 e 8.987/95, dispõe áreas (lotes) comerciais para fins de
atividades de hangaragem de aeronaves próprias e/ou de terceiros e
postos de abastecimento aeronáutico, e por tratar de bem público e
disposições contidas no Processo Administrativo nº 086/2015, re-
solve:

Proceder à abertura de processo licitatório para uso de lotes
no Aeroporto Municipal de Cascavel / PR, pelo prazo de 60 (ses-
senta) meses, podendo ser prorrogado, a título precário, descritos
abaixo:

nº lotes Descrição da Atividade / Finalidade Área Útil por
lote

01 ao 19 Áreas para as atividades de hangaragem
de aeronaves próprias e/ou de terceiros

1.050 m2

01 ao 04 Áreas para as atividades de Postos de
Abastecimento Aeronáutico - PAA

1.050 m2

Cascavel/PR, 24 de fevereiro de 2016.
PAULO GUSTAVO GORSKI

Presidente da CETTANS

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Exercício de 2016

Pelo presente edital, a Confederação Nacional dos Traba-
lhadores na Indústria - CNTI, faz saber aos senhores empregadores
industriais em todo território nacional que, na conformidade do que
dispõe o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, com-
binado com o artigo 582, o desconto da Contribuição Sindical de seus
empregados, cuja categoria não esteja representada por sindicatos ou
federações de trabalhadores nas indústrias, em seus Municípios ou
Estados, deve ser efetuado até o dia 31 de março de 2016, podendo
ser recolhida nas agências da Caixa Econômica Federal, rede bancária
e agências lotéricas, até o dia 30 de abril do corrente ano, im-
preterivelmente.

Faz saber, também, ao industriário autônomo que, durante o
mês de fevereiro de 2016, deverá recolher a Contribuição Sindical,
devida por ele, em um dos estabelecimentos bancários acima men-
cionados.

Ficam os interessados cientes, desde já, que o não reco-
lhimento até o vencimento, importará multa de 10% (dez por cento)
nos trinta primeiros dias, com adicional de 2% (dois por cento) ao
mês subseqüente, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e

correção monetária, conforme estabelece o artigo 600, da Conso-
lidação das Leis do Trabalho.

As guias de recolhimento serão expedidas, devendo os em-
pregadores que não as receber, em tempo hábil, solicitá-las a esta
Confederação no endereço: SEP/Norte Quadra 505 Conj. A CEP:
70730-540 - Brasília-DF - PABX (61) 3448-9900 FAX (61) 3274-
7001, e-mail: cnti@cnti.org.br ou imprimi-las pelo site da Caixa Eco-
nômica Federal (www.caixa.gov.br).

Brasília-DF, 26 de fevereiro 2016.
JOSÉ CALIXTO RAMOS

Presidente

EDITAL ELEIÇÕES SINDICAIS

Tem o presente a finalidade de tornar público que, de acordo
com a legislação vigente e as normas estatutárias aplicáveis, será rea-
lizada ELEIÇÃO para a composição da Diretoria, do Conselho Fiscal
e da Representação Profissional e Internacional da CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA, membros
titulares e suplentes, no Auditório do Centro de Treinamento Edu-
cacional - CTE, situado na Fazenda Taveira (BR 040 - km 9,5), mu-
nicípio de Luziânia, Goiás, no dia 20 (vinte) de abril de 2016 (dois mil
e dezesseis), das 09:00h (nove horas) às 15:00h (quinze horas), em
primeira convocação, ou das 15:30h (quinze horas e trinta minutos) às
21:30h (vinte e uma horas e trinta minutos), em segunda convocação
no mesmo dia e local. Se ainda não houver quorum na primeira e
segunda convocação, será realizada uma terceira no dia 21 (vinte e um)
de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), no mesmo local, das 09:00h
(nove horas) às 15:00h (quinze horas). Após terminada a votação e
constatado o quorum para validade do pleito, dar-se-á imediatamente a
apuração pela mesa apuradora, que será antecipadamente nomeada.
Encerrada a apuração, e se constatado empate, haverá, entre as chapas
empatadas, uma nova votação no dia 30 (trinta) de abril de 2016 (dois
mil e dezesseis), em único turno, no horário das 10:00h (dez horas) às
16:00h (dezesseis horas), no mesmo local das convocações anteriores.
Encerrada a apuração, e se ainda constatado empate, aplicar-se-á o
disposto constante na letra "b" do artigo 57 do Estatuto da Confe-
deração. O registro de chapa deve ser apresentado na Secretaria Geral
da Entidade (CNTI), em seu expediente normal, ou seja, das 08:30h
(oito horas e trinta minutos) às 12:00h (doze horas) e das 13:30h (treze
horas e trinta minutos) às 17:30h (dezessete horas e trinta minutos), no
período de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do presente
aviso. Será de 05 (cinco) dias o prazo para impugnação de candidatos,
contado da data de publicação da cédula única contendo a relação
nominal das chapas concorrentes. O Edital de Convocação da ELEI-
ÇÃO encontra-se afixado na sede desta Entidade e nas Secretarias
Regionais situadas em AM/Manaus Rua 24 de maio, 220 Sala 804 -
Ed. Rio Negro Center - Centro - PA/Belém - Rua Tiradentes, nº 630 -
Reduto - CE/Fortaleza - Avenida Santos Dumont,1789 Sala 705 Bair-

ro - Aldeota - RN/Natal - Rua Coronel Miguel Arcanjo Galvão, nº
1950 - 2º andar, sala 206 - Centro Jurídico Plenarium - Lagoa Nova -
PE/Recife - Rua do Riachuelo, n° 105 - Edifício Círculo Católico, sala

501 - Boa Vista - RJ/Rio de Janeiro - Rua dos Andradas, nº 96, 8º
andar, sala 801 - MG/Belo Horizonte - Rua Araguari,359 Savanna
Mall, 5º Piso Salas 152/154 Barro Preto - SP/São Paulo - Avenida
Rangel Pestana, nº 203, 16º andar conjunto 16 - Centro - GO/Goiânia
- Rua Hugo Brill, nº 204 Setor Marista - PR/Curitiba - Praça General

Osório, 45, 4º andar - Conjunto 401 - Centro - SC/Florianópolis - Rua
General Liberato Bittencourt, nº1914 - CCS - sala 305 - Estreito -
RS/Porto Alegre - Rua Santa Rita, n° 260 sala 401 - Bairro Floresta,
bem como foi remetido para todas as Federações filiadas à CNTI.

Brasília, 26 de fevereiro de 2016.
JOSÉ CALIXTO RAMOS

Presidente

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE

ALIMENTAÇÃO E AFINS

AVISO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Comunicamos às indústrias de alimentação que à Contri-
buição Sindical terá que ser descontada dos salários dos trabalhadores
no mês de março do ano de 2016. O recolhimento deverá ser feito
junto a Caixa Econômica Federal, conforme o artigo 588 CLT, que
providenciará o rateio entre sindicatos, federações, confederação quo-
ta-parte do governo. O não cumprimento do recolhimento, as em-
presas estarão sujeitas as ações cabíveis, previstas em LEI.

ARTUR BUENO DE CAMARGO
Presidente da CNTA

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS

DA CONSTRUÇÃO

EDITAL RECOLHIMENTO SINDICAL EXERCÍCIO 2016

Pelo presente edital, a Confederação Nacional dos Trabalhado-
res nas Indústrias da Construção - CNTIC, com sede à SCS Quadra 06 -
Bloco A - 5º andar - sala 503 - Edifício Arnaldo Villares - Asa Sul - CEP:
70324-968 - Brasília - DF, faz saber aos senhores empregadores nas in-
dústrias da construção em todo território nacional que, na conformidade
do que dispõe o artigo 605, da Consolidação das Leis do Trabalho, com-
binado com o artigo 582, que o desconto da Contribuição Sindical deverá
ser efetuado até o dia 31 de Março de 2016 de todos os empregados, cuja
categoria não esteja representada por sindicatos ou federações de traba-
lhadores nas indústrias da construção, em seus municípios ou estados,
podendo ser recolhida nas agências da Caixa Econômica Federal, rede
bancária e agências lotéricas, até o dia 29 de Abril do corrente ano, im-
preterivelmente. Ficam os interessados cientes, desde já, que o não re-
colhimento até o vencimento, importará multa de 10% (dez por cento) nos
trinta primeiros dias com adicional de 2% (dois por cento) ao mês sub-
sequente, juros de mora 1% (um por cento) ao mês e correção monetária,
conforme estabelece o artigo 600, da Consolidação da Leis do Trabalho.
As guias de recolhimento serão expedidas, devendo os empregadores que
não as receber, em tempo hábil, solicitá-las a essa Confederação. Qual-
quer dúvida poderá ser esclarecida pelo telefone (11) 3228-5122.

Brasília, 16 de Fevereiro de 2016
ADMILSON LUCIO OLIVEIRA

Presidente da Confederação

(*) N.da Coejo: Publicado nesta data por ter sido omitido no DOU de 26-2-2016, Seção 3.


	D.O.U. PG 172[1]
	D.O.U. PG 173[1]
	D.O.U. PG 174[1]
	D.O.U. PG 175[1]
	D.O.U. PG 176
	D.O.U. PG 177



