
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2016
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Confecções de Roupas em Geral de Barueri
e Região, CNPJ 65.698.557/0001-93, com sede na Rua Brasil nº 256, Vila Boa Vista, Barueri, SP,
Cep: 06411-090, pelo Presente Edital expedido para cumprimento do art.605 da CLT, cientifica os
empregadores estabelecidos em sua base territorial de que deverão descontar dos salários de
seus empregados referente ao mês de Março/2016, Contribuição Sindical, cujo valor está estabe-
lecido no art.582 da CLT e recolhe-la no mês de Abril/2016, em qualquer agência da Caixa Econô-
mica Federal, sob pena de sua cobrança acrescida das cominações prevista no art.600 da CLT.

Barueri, 19 de fevereiro de 2016. Marilene Maria Guedes Presidente

SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE ASSEMBLEIA DE POSSE DE DIRETORIA

Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado de São Paulo, com sede social à Rua Tupi, 118, São Paulo - SP, faz saber
aos interessados e à categoria profissional, nos termos que dispõe o seu estatuto social, que na eleição ocorrida em
2 de fevereiro de 2016 foi eleita a chapa única inscrita ao pleito, cuja diretoria cumprirá mandato de 29.3.2016 a
28.3.2020 e tomará posse no dia 27 de fevereiro de 2016, na sede social da Entidade à Rua Tupi, 118 - Santa
Cecília/SP - Capital, com início da solenidade e assembleia de posse às 10:00 horas. Por este Edital ficam
convocados todos os membros eleitos e a categoria profissional para participarem desta assembleia de posse.
São Paulo, em 22 de fevereiro de 2016. Isabel Cristina Baptista - Presidente do Pleito.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - FIPT
CNPJ: 05.505.390/0001-75

AVISO
Processo SC. 003/16 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de ensaios para

adequação de uma família de escadas domésticas (Pré-ensaio e Certificação, resistência,

compressão, estabilidade, escorregamento, estrutura, etc). Data da entrega da proposta comercial:

até as 16:00 horas do dia 29/02/2016, na FIPT, situada na Av. Prof. Almeida Prado, 532 -

Prédio 11 - 1º andar - Butantã - São Paulo - SP.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone: (11) 3768-7770, no e-mail:

jocanis@fipt.org.br ou pessoalmente no endereço.

Sindicato dosTrabalhadores emEmpresas de
Radiodifusão eTelevisão no Estado de São Paulo

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
OSindicato dosTrabalhadores emEmpresasdeRadiodifusão eTelevisãonoEstadodeSãoPaulo,
por seu diretor-coordenador infra-assinado, nos termos em que dispõem o artigo 8°, III da Constituição
Federal e artigo 22 e seus parágrafos do seu Estatuto Social, convoca todos os membros integrantes da
categoria profissional, para a Assembleia Geral Extraordinária da entidade, a realizar-se no dia 05 de
março de 2016, com 1ª chamada às 10hs00min e a 2ª chamada às 10hs30min, em sua sede social
sita à Rua Conselheiro Ramalho, 992/988, Bela Vista, SP, tendo como temário o que segue: 1º -
a)Formulação, discussãoeaprovaçãodaPautadeReivindicaçõesdos trabalhadorescomopropostapara
celebração da Convenção Coletiva de Trabalho com vigência para o período de 2016/2017;b) Conceder
poderesàDiretoriadoSindicatoparaenviare iniciaroprocessodediscussãoenegociaçãodemencionada
pauta de reivindicações junto ao Sindicato Patronal; c) Conceder poderes à Diretoria do Sindicato para
celebrar convenção e/ou instaurar o competente Dissídio Coletivo; d) Manter a assembleia aberta em
caráter permanente cuja convocação para as próximas será feita via boletim sindical Antena Ligada;
e) Autorização para que seja descontada em folha de pagamento a Contribuição Assistencial.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2016.Sérgio IpoldoGuimarães -Diretor Coordenador.

Sindicato dosTrabalhadores emEmpresas de
Radiodifusão eTelevisão no Estado de São Paulo

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
OSindicato dosTrabalhadores emEmpresasdeRadiodifusão eTelevisãonoEstadodeSãoPaulo,
por seu diretor-coordenador infra-assinado, nos termosemquedispõemoart.8°, inciso III daConstituição

Federal e o artigo 22 e seus parágrafos do seu Estatuto Social, convoca todos os sócios em dia conforme

previsto no artigo 5º do seu estatuto, para aAssembleiaGeralOrdinária da entidade, a realizar-se nodia
05demarçode2016,com1ªchamadaàs08h30minea2ª chamadaàs09h00minemsuasedesocial
sitaàRuaConselheiroRamalho,992/988,BelaVista,SP, tendocomotemáriooquesegue:a-prestação,
apreciação e aprovação das contas (balanço financeiro e patrimonial) relativas ao exercício financeiro do

ano de 2015;b- apresentação, apreciação e aprovação da previsão orçamentária do exercício financeiro
de 2016; c- discussão acerca do Imposto Sindical; d- encontra-se à disposição para análise, na sede do
sindicato a partir da presente data e até a data da realização da assembleia, a todos os sócios da entidade

sindical emembros da categoria, o balanço financeiro e patrimonial de 2015.SãoPaulo, 22 de fevereiro de

2016.Sérgio IpoldoGuimarães -Diretor Coordenador.

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ
nº 62.584.230/0001-00 - Assembleia Geral Ordinária - Edital de Contribuição Sindical de
Empregados - Pelo presente Edital, em observância ao art. 605 e para os fins previstos no art. 579,
ambos da CLT, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, comunica a todas
as empresas de comunicação sediadas no estado de São Paulo, sejammatrizes, filiais ou sucursais,
que sejam proprietárias de rádio e/ou televisão, jornal e/ou revista, de comunicação social e/ou
assessoria de imprensa e sites noticiosos, agências de notícias, bem como a todas as empresas
não jornalísticas, que tenham como empregado jornalista profissional no exercício das atividades
privativas da profissão, definidas na regulamentação legal da mesma, que nos termos dos artigos
580, inciso I, 582 e 583, todos da CLT, deverão proceder ao recolhimento da contribuição sindical
obrigatória, referente ao exercício de 2016, em nome desta entidade sindical acima nominada, até
o dia 30 de abril de 2016. Referido recolhimento compreende no desconto de 01 dia de trabalho
do mês de março de seus empregados e incide sobre o valor da remuneração nos termos do art.
457 “caput’ e parágrafo 1º da CLT, abrangendo o salário base, adicionais, gratificações, prêmios,
comissões ou outras vantagens a qualquer título pagas ao empregado. Informa também que os
recolhimentos devem ser efetuados através de guia gerada no site: www.caixa.gov.br, preenchendo
as mesmas com o nome correto desta entidade sindical com o concernente CNPJ acima indicados.
Desde já, ficam as Empresas advertidas que o não recolhimento da Contribuição Sindical de seus
empregados no prazo acima mencionado, acarretará multa de 10% (dez por cento) nos primeiros
30 (trinta) dias, com adicional de 2% (dois por cento) nos meses subsequentes, juros de mora de
1% (um por cento) e atualização monetária, conforme estabelecido no art. 600 da CLT. Por fim,
ressalte-se que as Empresas ficam obrigadas a enviar ao Sindicato no prazo estabelecido em
Convenção Coletiva ou na falta deste, no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 2º, da Portaria
3233/1983 do Ministério do Trabalho e Emprego, a relação nominal de contribuintes constando
nome, função, salário e valor da contribuição.Paulo Leite Moraes Zocchi - Presidente do Sindicato
dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo.

SINDICATO DA MICRO E PEQUENA INDÚSTRIA DO TIPO ARTESANAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CNPJ: 60.262.425/0001-09 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE
CONVOCAÇÃO - Pelo presente edital, ficam convocadas todas as micro e pequenas indústrias do
Estado de São Paulo, que empreguem até 50 (cinquenta) trabalhadores e que preencham os requisitos
estatutários, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29 de fevereiro de 2016,
na sede do SIMPI à Alameda Santos, 880, 1º andar, Jardim Paulista, CEP: 01418-100, São Paulo
- SP, às 16h00. em primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos representados e,
em segunda convocação, às 16h30, com qualquer número de micros e pequenas indústrias
representadas presentes, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1º) autorização plena
para o SIMPI promover negociações coletivas durante o ano de 2016 com todos os sindicatos
representantes de trabalhadores nas indústrias com até 50 empregados no Estado de São Paulo,
nos limites de sua representação sindical (respeitados os acordos judiciais firmados com as demais
entidades sindicais patronais) e celebrar as respectivas convenções coletivas de trabalho para as
datas-bases correspondentes;2º) autorização plena para a defesa e ingresso de processos de dissídios
coletivos que se fizerem necessários, estabelecendo as melhores condições que entender possíveis
para a categoria que representa; 3º) fixação de contribuição negocial decorrente das negociações,
convenções e dissídios coletivos de que participar; 4º) outros assuntos de interesse da categoria.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2016. Joseph Michael Couri – Presidente

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - Pelo presente edital, o Sindicato dos
Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação
Profissional no Estado de São Paulo - SENALBA/SP, faz saber aos senhores empregadores das Entidades Cultu-
rais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de São Paulo, que conforme
dispõe o art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho, o desconto da Contribuição Sindical de seus empregados,
deve ser efetuado até o dia 31 de março do corrente ano e recolhido através da respectiva guia emitida pela Caixa
Econômica Federal e remetida por esta entidade. Deverá ser descontada de todos os empregados 01 (um) dia de
serviço a título de Contribuição Sindical, compreendendo a remuneração do empregado para todos os efeitos legais,
além da importância fixa estipulada, as gratificações, prêmios, adicionais, comissões ou outras vantagens a quaisquer
títulos pagas pelo empregador. Ficam os interessados cientificados, desde já que o não recolhimento da Contribuição
Sindical, de seus empregados até o dia 29 de abril de 2.016, importará na multa de 10% (dez por cento) nos trinta
primeiros dias, com adicional de 2%(dois por cento) ao mês subsequente, juros de 1%(um por cento) e atualização
monetária conforme estabelece o artigo 600 da Consolidação das Leis do Trabalho.As guias de recolhimento já estão
sendo expedidas, devendo os empregadores que não as receber até o dia 30 de março, solicitá-las a este Sindicato,
através do endereço eletrônico cobranca@senalba.com.br ou emiti-las no site sindical.caixa.gov.br. São Paulo, 22 de
Fevereiro de 2.016. Luiz Carlos Gomes Pedreira - Diretor Presidente.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, e em conformidade com os Artigos 19 e § Único, 20 e Item 1, e 21
e § Único, da Lei 4.324, de 14 de abril de 1964, e § 1, Artigo 18, do Decreto 68.704,
de 03 de junho de 1971, convoca os Senhores Cirurgiões-Dentistas a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação às 19:00 horas, do dia 23
de março de 2016, na sede do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

situada na Avenida Paulista, 688 - 7º andar, com a maioria absoluta de seus membros, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovação do Processo de Prestação de Contas
de 2015 e do Relatório da Diretoria. Em não havendo número legal para a realização da Assem-
bleia, ficarão convocados os Cirurgiões-Dentistas registrados para a segunda convocação, no
mesmo local e dia, às 19:30 horas, quando a mesma será realizada com qualquer número de
presentes. De acordo com a legislação em vigor, não poderão votar os Cirurgiões-Dentistas que
não estiverem quites com as anuidades.

Claudio Yukio Miyake
Presidente do CROSP

São Paulo, 19 de fevereiro de 2016

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
de São Paulo - SEBRAE/SP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016

Processo nº 1013/2015

O SEBRAE-SP torna público que a empresa HEALTH TOTAL MEDICINA E SEGURANÇA
DO TRABALHO LTDA. foi declarada vencedora do certame, com proposta final na ordem
de R$ 1.231.324,20. Os documentos pertinentes a esta licitação, encontram-se acostados
ao processo e disponíveis no site do SEBRAE-SP (www.sebraesp.com.br).

JulianaTorresan Ricardino - Pregoeira
19 de fevereiro de 2016

17º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO – CAPITAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LUIZ MONTEIRO E SUA MULHER MARIA
TRINDADE MONTEIRO, SEUS EVENTUAIS HERDEIROS E SUCESSORES

O 17º Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo faz saber a
LUIZ MONTEIRO, seus eventuais herdeiros e sucessores, que com funda-
mento no art. 213, II, da Lei de Registros Públicos, foi requerida por EDU-
ARDO REBELLO MONTEIRO, portador do RG nº 24.776.693-8 SP e inscrito
no CPF/MF sob nº 261.361.938-41 e outros, a retificação da matrícula nº
38.391 relativa ao imóvel com área total de 570,58 metros quadrados, um
prédio e seu respectivo terreno, situados na Rua Paulo Avelar nº 340 e Rua
Mangaíba nº 213, no 47º Subdistrito – Vila Guilherme, inscrito no cadastro
municipal sob nº 068.008.124-0 / 0123-2. E constando que o notificado
é confrontante desse imóvel, expede-se este edital, para que, querendo,
impugne o requerimento no prazo de quinze dias, contados da primeira
publicação. A planta e o memorial descritivo do imóvel estão à disposição,
para consulta, em cartório, na Rua Japurá, nº 43, 1º subsolo, Bairro Bela
Vista, das 9:00 às 16:00h, nos dias úteis, mesmo local em que eventual
impugnação deverá ser apresentada. O não oferecimento da impugnação
estabelecerá a presunção de que os notificados estão de acordo com o pe-
dido. São Paulo, 19 de fevereiro de 2016. A escrevente autorizada, (Maria
Cristina Claudio).
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