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FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES
P E S TA L O Z Z I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente da FENAPESTALOZZI - Federação Nacional
das Associações Pestalozzi, com sede em Brasília, capital federal, no
SRTVS, quadra 701, Nº110, Bloco O, Edifício Novo Centro Mul-
tiempresarial, Salas 496 e 497 Asa Sul, CEP: 70.340-000, no uso de
suas atribuições legais e, em conformidade com previsão estatutária,
CONVOCA, através do presente edital, todas as afiliadas em dia com
as suas obrigações estatutárias, para participarem da Assembleia Ge-
ral Extraordinária que será realizada no auditório do SESC Centro de
Turismo de Praia Formosa, situado na ES - 010 Norte, S/N, Santa
Cruz, município de Aracruz, CEP: 29.190-010 Estado do Espírito
Santo às 17h30min do dia 25 de Outubro de 2016, com a seguinte
ordem do dia: 1. Alteração Estatutária. 2. Alienação e aquisição de
imóvel. 3. Assuntos Gerais. A Assembleia Geral Extraordinária ins-
talar-se-á em primeira convocação às 17h30min, com a presença da
maioria absoluta das afiliadas em gozo de seus direitos sociais, e em
segunda convocação às 18h com no mínimo 1/3 dos presentes de
acordo com os artigos 25 e 26 do Estatuto da FENAPESTALOZZI.
Para efeito de quórum, o número de entidades afiliadas até a presente
convocação é de 220 (duzentos e vinte).

Brasília, 19 de agosto de 2016.
ESTER ALVES PACHECO

Presidente

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os senhores membros do Conselho de Repre-
sentantes desta entidade, nos termos do art. 524, alínea "e", com-
binado com o art. 612, ambos da CLT, e, ainda, do arts. 37 a 45 dos
estatutos sociais, para reunião a realizar-se no dia 01 de setembro de
2016, às 17:00 horas, em primeira convocação, ou às 17:30 horas, em
segunda convocação, na Capital de São Paulo, na Av. Brigadeiro
Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 15º andar - Pinheiros, com a
seguinte Ordem do Dia: 1 - Discussão e deliberação sobre as pro-
postas dos sindicatos e federações profissionais da categoria dos ban-
cários com base em todas as unidades da Federação, representados
pela Contraf - Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro, pela Contec - Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Empresas de Crédito, pela Federação dos Empregados em Es-
tabelecimentos Bancários dos Estados de São Paulo e Mato Grosso
do Sul e pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Ban-
cários do Rio Grande do Norte, Sindicato dos Empregados em Es-
tabelecimentos Bancários do Maranhão e do Sindicato dos Empre-
gados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Bauru e
Região, com vistas às novas condições de trabalho para 2016/2017; 2
- Autorização para coordenar as negociações coletivas em âmbito
nacional inclusive para praticar atos específicos por outorga de po-
deres dos sindicatos de bancos, seus filiados; 3 - Autorização para
celebrar acordo coletivo e/ou convenção coletiva de trabalho, in-
clusive quanto à Participação nos Lucros ou Resultados dos Bancos
(Lei nº 10.101 de 19.12.2000 com alterações da Lei n. 12.832 de
20/06/2013), bem como ajuizar, opor ou contestar ação de Dissídio
Coletivo e para firmar acordo nos autos do processo de dissídio
coletivo, junto aos Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Su-
perior do Trabalho; 4 - Autorização para celebrar, com Sindicatos de

Empregados em Estabelecimentos Bancários e suas Federações, Con-
venção Coletiva de Trabalho para criação e funcionamento, nos ban-
cos que quiserem, de Comissões Extrajudiciais de Solução de Con-
flitos Individuais (Lei nº 9958/2000, Portaria GM-MTE nº 329,
14.8.2002), nos termos do art. 524, "e", da CLT c/c o parágrafo 1º do
art. 39 dos estatutos sociais; 5 - As deliberações, serão tomadas, em
primeira convocação, com o "quorum" de metade mais um dos fi-
liados quites, e, em segunda convocação, por deliberação de 2/3 dos
presentes, nos termos do art. 524 "e" da CLT, c/c o art. 39 e parágrafo
1º dos estatutos sociais.

São Paulo, 15 de agosto 2016.
MURILO PORTUGAL
Presidente da Federação

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº.
003/2016, Contratante: Federação Nacional dos Clubes Esportivos -
FENACLUBES, Contratada: EMPRESA HOTELEIRA MABU LT-
DA, CNPJ: 75.047.498/0003-09, Valor R$ 649.095,00 (seiscentos e
quarenta e nove mil e noventa e cinco reais), objeto: contratação de
hotel, especializado na prestação de serviços de hospedagem, ali-
mentação, centro de convenções e infraestrutura para a realização do
evento denominado "Congresso Brasileiro de Clubes", no período de
16 a 18/12/2016, com recursos da Lei nº 11.345, de 14 de setembro
de 2006, alterada pela Lei nº 13.155, de 04 de agosto de 2015
(TIMEMANIA).
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