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053 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 8.022,55 4.781,24
054 - EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL 2.388,36 1.630,22
312 - EDIFICAÇÃO SEDE 52.200,00 34.800,00
TO TA I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 108.810,05 73.910,36

VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO......................... 502.947,37 528.990,56

O imobilizado da entidade está representado conforme demonstrado acima. As aquisições são
registradas pelos valores constantes das notas fiscais. As depreciações são calculadas de forma linear
sendo utilizadas as taxas fiscais.

NOTA 5 - TIMEMANIA - AÇÕES EM EVENTOS PARA CLUBES SOCIAIS

2.1.5 - TIMEMANIA PARA AÇÕES EM CLUBES SOCIAIS 2 0 11 2010
ORIGEM DOS RECURSOS 898.881,33 928.560,46
308 - RECEBIDO DO MINISTERIO DO ESPORTE 1.236.590,89 878.024,39
309 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 84.492,85 69.703,59
TOTAL DA ORIGEM DOS RECURSOS................. 2.219.965,07 1.876.288,44
APLICAÇÃO DOS RECURSOS
321 - FORUM NACIONAL DE GERENTES E GESTORES DE CLU-
BES E DE PROFISSIONAIS DE CLUBES - SUDESTE

(372.462,32) (194.359,73)

385 - CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES E DE PROFISSIO-
NAIS DE CLUBES - NORDESTE

(641.313,58) (681.649,96)

FORUM NACIONAL PROFISSIONAIS DE CLUBES - SUL 0,00 (56.703,58)
FORUM NACIONAL PROFISSIONAIS DE CLUBES - CENTRO OES-
TE

0,00 (44.693,84)

TOTAL DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS.......... (1.013.775,90) ( 9 7 7 . 4 0 7 , 11 )
SALDOS......................................................................... 1.206.189,17 898.881,33

Recursos da loteria Timemania, instituída pela Lei 11.345, correspondente a 1/3 de 3% (con-
forme artigo 2?, alínea IV, letra B), cujo recurso é gerido pela CBC - Confederação Brasileira de Clubes,
destinado para ações em eventos para os clubes sociais, de acordo com projetos aprovados pelo
Ministério do Esporte, teve a movimentação dos recursos em 2011 conforme acima demonstrada.

O saldo remanescente fica aplicado em poupança conforme mencionado na nota explicativa
3.

NOTA 6 - RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS

2.3.1.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS 2 0 11 2010
113 - RESERVA PARA CONTINGENCIAS 590.000,00 590.000,00
TO TA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590.000,00 590.000,00

A Reserva para Contingência foi formada conforme estabelecido no artigo 195 da Lei 6.404.
NOTA 7 - SEGUROS
A Entidade mantém apólices de seguros para cobertura de riscos operacionais em valores

considerados, por sua administração, suficientes para o fim a que se destinam.

Campinas, 31 de janeiro de 2011.
ARIALDO BOSCOLO

Presidente da CBC
LILIAN RICCI GHIZZI

Contadora - CRC - 1SP202770/0-1

"RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁ-
BEIS"

Aos Administradores da Confederação Brasileira de Clubes - CBC - Campinas/S P.

1. Examinamos as demonstrações contábeis da "CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLU-
BES - CBC", que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas
demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e do fluxo de caixa para o exercício
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas expli-
cativas.

2. A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

3. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos se-
lecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apro-
priados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles
internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

4. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da "CONFEDERAÇÃO BRA-
SILEIRA DE CLUBES - CBC", em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.

Campinas, 23 de janeiro de 2012.
AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S. CNPJ 06.958.674/0001-80

JOSÉ AUGUSTO BARBOSA
Sócio Responsável

CRC 1SP120808/O-6, CNAI 2291
JOSÉ RUBENS CAIXETA

Sócio Gerente - CRC 1SP054502/O-2

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS

DE ENSINO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadora Geral da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Estabelecimentos de Ensino, no uso das atribuições
que lhe conferem os seus Estatutos, e conforme decisão da Diretoria
Plena convoca o VIII (OITAVO) Congresso Nacional dos Traba-
lhadores em Estabelecimentos de Ensino - CONATEE. Local: Bour-
bon Convention Ibirapuera - SP, situado na Avenida Ibirapuera, 2927,
São Paulo / SP. Data: 31 (trinta e um) de agosto, 01 (um) e 02 (dois)
de setembro de 2012. Dia 31 (trinta e um) de agosto: início do
credenciamento às 12 (doze) horas e abertura às 16 (dezesseis) horas;
aprovação do Regimento Interno e Eleitoral e eleição da Comissão
Eleitoral. Dia 01 (um) de setembro: As chapas poderão ser inscritas
até às 12 (doze) horas desta data. Dia 02 (dois) de setembro: A
eleição, apuração e posse da diretoria, para o mandato conforme
duração estatutária , realizar-se-ão no local da Assembleia nesta data.
Sessões conforme o Estatuto e Regimento Interno acontecerão du-
rante os dias do Congresso. Inscrições de delegados (as) e entidades
ao Congresso: até o dia 30 (trinta) de julho de 2012. Pauta: Con-
juntura Internacional e Nacional, Balanço da Gestão e Plano de Lutas,
Prestação de Contas / Sustentação Financeira, Organização e Relações
Sindicais, Relações Internacionais, Conjuntura Educacional, Refor-
mulação Estatutária e Eleição para nova Diretoria e Conselho Fiscal.
Poderão participar, na forma do Estatuto e decisão da Diretoria Plena:
as Entidades Sindicais no gozo de seus direitos de filiadas, repre-
sentadas por seus delegados (as). A Confederação será representada
pelos membros efetivos da Diretoria Plena e do Conselho Fiscal
desde que não indicados e credenciados como delegados (as) das
entidades sindicais.

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2012.
MADALENA GUASCO PEIXOTO

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA

E D I TA L
ELEIÇÕES SINDICAIS

Tem o presente a finalidade de tornar público que, de acordo
com a legislação vigente e as normas estatutárias aplicáveis, será
realizada ELEIÇÃO para a composição da Diretoria, do Conselho
Fiscal e da Representação Profissional e Internacional da CONFE-
DERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA INDÚS-
TRIA, membros titulares e suplentes, a realizar-se na sede da CNTI,
situada na SEP/NORTE, Quadra 505, Conjunto "A", Brasília - DF, no
dia 18 (dezoito) de abril de 2012 (dois mil e doze), 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 19 (dezenove) de abril de 2012 (dois
mil e doze), 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 27 (vinte e sete) de abril de 2012 (dois mil e doze),
em único turno, no horário das 10:00h (dez horas) às 16:00h (de-
zesseis 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 Confederação.
Devendo o registro de chapa 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
ELEIÇÃO encontra-se afixado na sede desta Entidade e nas Se-
cretarias Regionais situadas em AM/Manaus - à Rua Marcílio Dias,
325 - 1° andar, Aptº 101 - PA/Belém - Rua Tiradentes, nº 630 -
Reduto - CE/Fortaleza - Avenida Santos Dumont,1789 Sala 705 B -
Aldeota - RN/Natal - Rua Vigário Bartolomeu, nº 635, sala 806 -
Edifício 21 de Março - 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 7º andar - Conjunto 706,
SC/São José - Avenida Farroupilha, 141 - Bairro Campinas - RS/Por-
to Alegre - Rua Santa Rita, n° 260 sala 401 - Bairro Floresta, bem
como foi remetido para todas as Federações filiadas à CNTI.

Brasília, 29 de fevereiro de 2012.
JOSÉ CALIXTO RAMOS
Presidente da Confederação

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA QUÍMICA

E D I TA L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANO 2012

CNPJ 08.643.400/0001-27 - Código Sindical: 556.000.00000-8, com
sede a SRTVS, Quadra 701, Bloco A, Sala 712 - Brasília - DF - CEP:
70340-907 - EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANO 2012 -

Pelo presente Edital, cientificamos às Empresas enquadradas
no 10º Grupo Profissional, representado pelas categorias de produtos
nas Indústrias Químicas; Farmacêuticas; Preparação de Óleos Ve-
getais e Animais; Perfumaria e Artigos de Toucador; Resinas Sin-
téticas; Sabão e Velas; Fabricação do Álcool/Etanol; Explosivos; Tin-
tas e Vernizes; Fósforos; Adubos e Corretivos Agrícolas; Defensivos
Agrícolas; Destilação e Refinação de Petróleo, Tinturaria, Material
Plástico (inclusive da Produção de laminados plásticos); Matérias
Primas para Inseticidas e Fertilizantes; Abrasivos; Álcalis; Petroquí-
mica; Lápis, Canetas e Material de Escritório; Defensivos Animais;
Re-refino de óleos Minerais, Produtos para Limpeza, a que se refere
a art. 577 da CLT, sediadas nos municípios onde os trabalhadores não
estão organizados em sindicatos e federações representantes das ca-
tegorias, que no mês de março de 2012, deverá ser descontado de
todos os empregados 01(um) dia de trabalho, a título de CONTRI-
BUIÇÃO SINDICAL, e recolhido a qualquer agência da Caixa Eco-
nômica Federal ou casas lotéricas, em guias desta Confederação com
vencimento em 30 de abril de 2012. Após esta data, o recolhimento
sofrerá um acréscimo de multa de 10% mais 2% por mês subse-
quente, além de juros de 1% e outras cominações legais, quando
cabíveis, conforme dispõe o Artigo 600 da CLT. A não observância
do pagamento da referida Contribuição sujeitará as Empresas a co-
brança executiva, em face do que prescreve o Artigo 606 da CLT:
Para os mensalistas o desconto será na base de 1/30 avos do salário
integral e para os diaristas e horistas na base de uma diária de 8
horas, e para os tarefeiros, empreiteiros, comissionados, o desconto se
fará de dias de trabalho. A Confederação fornecerá as guias para o
recolhimento, gratuitamente, podendo ser solicitadas no endereço da
entidade acima mencionado, via e-mail: cntq@cntq.org.br, ou pelo
telefone: (11) 3203.0928 e (61) 3037-3837, no horário comercial,
caso não as recebam até o dia 30/03/2012.

Brasília, 29 de fevereiro de 2012.
ANTÔNIO SILVAN OLIVEIRA

Presidente

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS

DE ALIMENTAÇÃO E AFINS

AVISO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Comunicamos às indústrias de alimentação que à Contribuição Sin-
dical terá que ser descontada dos salários dos trabalhadores no mês de março do
ano de 2012. O recolhimento deverá ser feito junto a Caixa Econômica Federal,
conforme o artigo 588 CLT, que providenciará o rateio entre sindicatos, fe-
derações, confederação quota-parte do governo. O não cumprimento do re-
colhimento, as empresas estarão sujeitas as ações cabíveis, previstas em LEI.

ARTUR BUENO DE CAMARGO
Presidente da Confederação
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