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Ano após ano, as lutas travadas em prol dos
ecetistas pelo Sintect-GO na busca por me-
lhores condições de trabalho, por melho-

res salários e pela própria manutenção dos Correi-
os como empresa pública, estatal e de qualidade,
entre tantas outras bandeiras levantadas junto às
demais entidades que fazem o movimento sindi-
cal, se tornam mais duras, mais difíceis, necessi-
tando da atuação firme de um Sindicato forte e de
uma categoria unida.

Em 2012 não será diferente... Muitos desafios já
se desenham à nossa frente, exigindo que os traba-
lhadores se comprometam de forma verdadeira e
definitiva com a defesa de seus próprios direitos e
dos interesses comuns a toda categoria. Para tan-
to, o primeiro passo é, sem dúvidas, o fortaleci-
mento do Sindicato por meio da participação dos
trabalhadores no dia a dia da luta! Juntos somos
sempre mais fortes. A unidade é imprescindível
para a vitória.

Não há espaço para passividade. É preciso em-
penho e o comprometimento de cada um de nós.
O Sindicato somos nós que fazemos. Cada um
dos trabalhadores é também responsável pelas
ações e por alcançar os objetivos que a entidade
sindical pretende atingir.

pouco, já que a atual DR/GO garantiu a realiza-
ção das eleições para diretoria da Arco no próxi-
mo ano. Vamos cobrar o cumprimento deste com-
promisso.

Lutaremos por melhores condições de traba-
lho. Em todos os anos, os diretores do Sintect-
GO realizam viagens pelo Estado, visitando as
unidades para fazerem um retrato da realida-
de destes locais. No próximo ano, novas visi-
tas serão promovidas resultando em um rela-
tório para que sejam cobradas ações efetivas
da DR/GO no sentido de oferecer condições
mais dignas aos trabalhadores lotados no
interior de Goiás.

Estas viagens também são uma oportu-
nidade de oferecer uma maior proximidade
da categoria com o Sindicato. Tanto que
atualmente a Diretoria Colegiada é forma-
da por companheiros do interior.

No calendário de atividades estão tam-
bém a promoção de debates sobre temas
importantes para a categoria como saú-
de do trabalhador, previdência, postalis,
a questão da mulher, o combate ao ra-
cismo institucional e à homofobia e mui-
tos outros. Teremos eleição para dele-
gado sindical e o curso de formação sin-
dical, dentre várias outras ações que
estão sendo planejadas pelo Sintect-
GO em benefício de seus filiados.

2012 VEM AÍ...

Façamos um Sindicato ainda mais forte

Lutas em 2012
Vamos lutar por melhorias no PCCS 2008,

buscando a negociação dos pontos divergentes
entre a Fentect e a ECT, e também requerendo que
os trabalhadores tenham prazo e informações sufi-
cientes para fazer ou não a adesão ao novo plano.

Exigiremos a efetivação dos trabalhadores que
prestaram o concurso público e foram aprovados,
garantindo que seja dado um fim definitivo à con-
tratação de mão-de-obra terceirizada e do uso de
funcionários das prefeituras do interior em agên-
cias dos Correios. Lutaremos ainda pela realiza-
ção de novo concurso para resolver a problemáti-
ca do déficit de pessoal.

Teremos nova Campanha Salarial, momento
importante para a categoria continuar a recupe-
rar suas perdas salariais. Em 2011 os ecetistas de-
monstraram sua força e foram para a luta. Em
2012, será preciso ainda mais garra e força de von-
tade para conquistarmos um acordo justo para
os trabalhadores, que são os grandes responsá-
veis pela alta lucratividade dos Correios.

Temos ainda a bandeira da democratização da
Arco para defender. Neste ponto, avançamos um



2

E
c

e
ti

s
ta

 n
a

 L
u

ta
 •

 D
ez

em
br

o 
de

 2
01

1

Ação Civil da Segurança

RETROSPECTIVA 2011

A força da defesa jurídica do trabalhador
ODepartamento Jurídico do Sintect-GO é,

sem dúvida, uma força atuante na defesa
dos direitos dos trabalhadores dos Correi-

os de Goiás, tanto que conta com respeito e prestígio
também em nível nacional. Seja com ações coletivas
ou individuais, o Sindicato tem conquistado impor-
tantes vitórias para a categoria. Nesta retrospectiva,
destacamos algumas das muitas demandas judici-
ais que alcançaram resultados positivos em 2011.

Quatro assaltos em ape-
nas dois anos. Este é o resul-
tado da situação de total vul-
nerabilidade a que estava
submetida a AC Jamel Cecí-
lio, em Anápolis, até setem-
bro deste ano, quando o Sin-
tect-GO conquistou na Justi-
ça a obrigatoriedade dos Cor-
reios de oferecer maior segu-
rança em suas unidades em
todo o Estado de Goiás.

Assim como em muitas
outras Agências de Banco Pos-
tal, a situação da AC Jamel
Cecílio era extremamente preo-
cupante. Primeiro, a unidade
fica próximo ao Distrito Agro-
industrial, o que significa que
as empresas e funcionários
resolvem suas demandas
bancárias quase todas ali, re-
sultando em um alto volume
de transações financeiras.
Segundo, a AC está na saída
para a rodovia, facilitando a
rota de fuga dos bandidos.

O último assalto à Jamel
Cecílio ocorreu dia 12 de agos-
to. O atendente Mauro Antô-
nio de Souza, que até então tra-
balhava sozinho, viu dois ra-
pazes chegarem numa moto.
Um deles desceu, seguiu até
o caixa e anunciou: “Abre a ga-
veta, entrega o dinheiro, senão
atiro”. Depois desse dia, a ten-
são aumentou. Mauro, que já
tinha medo, passou a traba-
lhar sob estresse absoluto.

O alívio veio no mês se-
guinte, com a implantação de
vigilantes armados em 225
unidades da ECT em Goiás,
resultado da Ação Civil Pública
da Segurança ajuizada pelo
Sintect-GO. “Fico mais calmo
com o vigilante aqui, sem dú-
vida”, frisa Mauro. O aten-
dente agora espera pela ins-
talação de uma porta girató-
ria com detector de metal.

Nesta Ação Civil Pública,
o Sindicato também conquis-
tou a instalação da porta gi-
ratória nas agências, que deve
ser executada em breve, com
isso, a Justiça deve conceder
prazo para que os Correios fa-
çam a instalação de mais este
item de segurança, conquis-
tado pela ação do Sindicato.

Vítimas de assaltos
Além de exigir segurança,

o Sintect-GO tem lançado mão
de ações para garantir o respeito
aos direitos dos trabalhadores
vitimados em assaltos. Vejam
algumas conquistas:

• Pensão vitalícia – para
trabalhador aposentado com
traumas pós-assalto.

• CAT por assalto – TRT
declarou a obrigatoriedade da
ECT de emitir CAT em casos
de assalto (cláusula 25ª ACT).

Caso se negue a emitir, Em-
presa pagará multa de R$ 3
mil por CAT. Goiás é um dos
poucos Estados em que a ECT
está sendo, de fato, obriga-
da a emitir CAT por assalto.

• Indenizações – o TRT tem
determinado o pagamento de
indenizações de R$ 15 mil a
R$ 240 mil por danos morais
e materiais, além de tratamen-
tos médicos e medicamento-
sos às vítimas.

Jornada de seis horas
O Sintect-GO conquistou,

em ações já julgadas no TST,
a redução para seis horas da
jornada diária dos atendentes
Edmilson Wesley Franco e Elai-
ne Gonçalves do Nascimento.

Há outras ações indivi-
duais em tramitação no TST,
que têm sido acompanhadas
de perto pelo Departamento Ju-

rídico. Em todos julgamentos,
nossa assessora jurídica faz
sustentação oral, buscando a
redução da jornada e o rece-
bimento de horas extras e re-
flexos pelo tempo em que os
atendentes cumpriam carga
de oito horas, desempenhan-
do atividades bancárias nas
agências.

Acidentes de trabalho
• Auxílios acidente – Sin-

tect-GO fez acordo em pro-
cessos contra o INSS, garan-
tindo aos empregados, que
sofreram acidentes de traba-
lho e foram reabilitados, o di-
reito ao recebimento de inde-
nizações de R$ 400 a 1,4 mil
por mês. Em alguns casos o
auxílio é vitalício, acumulá-
vel com a aposentadoria.

• Próteses – A assessoria ju-
rídica tem garantido aos em-
pregados que sofreram aciden-
tes de trabalho tratamentos
odontológico e cirúrgico que a
ECT recusava-se a oferecer

• Indenização – o TRT tem
condenado ECT a pagar da-
nos moral e material, além de
pensão mensal vitalícia, às
vítimas de LER/DORT.

Assédios moral e sexual
O Sintect-GO entrou com

representação no Ministério
Público do Trabalho (MPT)
por conta de casos de assédi-
os moral e sexual cometidos
por alguns gestores na Dire-
toria Regional de Goiás

(DR/GO). O MPT já ouviu al-
gumas das vítimas e dos su-
postos responsáveis e, caso
sejam comprovados tais cri-
mes, os responsáveis serão
processados podendo ser
demitidos por justa causa.

Contratação de MOT´s
• MOT´s – Sintect-GO re-

presentou a ECT no MPT pe-
dindo a cobrança de multa pelo
abuso na manutenção dos
MOT´s em plena validade do
concurso público. O Sindica-
to requer também a substitui-
ção dos MOT´s pelos concur-
sados. Em 2001, o Sintect já ha-
via conquistado na Justiça a
proibição aos Correios de uti-
lizarem MOT´s em Goiás e,

como consequência, mais de
200 concursados foram no-
meados em substituição aos
MOT´s.

• Interior – Sindicato in-
gressou com Ação Civil Públi-
ca requerendo a substituição
de funcionários municipais,
em atividades de distribuição
nas unidades dos Correios do
interior, por empregados con-
cursados.

Reintegração
• PDV 2009 – O trabalha-

dor João Selem conquistou o
direito à reintegração. Ele ha-
via aderido ao PDV com ga-
rantia de uma determinada
suplementação, calculada pe-
lo Postalis. Ao sair, o valor não
era o informado e, com base
neste erro, o Sintect garantiu na
Justiça sua reintegração.

• Anistiados – A trabalha-
dora Eleuza Lúcia Porto, de-
mitida em 1990, acaba de ser
anistiada. Com sua reintegra-
ção, o Sintect-GO conquistou a
anistia para 46 trabalhadores,
o que representa quase cem
por cento dos demitidos em
Goiás.

• O trabalhador Roger Mo-
reira ganhou direito à reinte-
gração e ao recebimento de
parcelas remuneratórias do
período de 26/10/2010 até a
data de seu retorno. Ele foi de-
mitido, acusado de abandono
de emprego sem a realização
do processo administrativo.

Fraudes DR/GO
Sintect-GO fez representa-

ções no Ministério Público Fe-
deral contra antigos gestores
da DR/GO, denunciando sus-
peitas de irregularidades e
fraudes nas licitações das
franqueadas e na contratação
de vários serviços (obras e re-
paros, serviços de limpeza,
fornecimento de material e
equipamentos). Diante da
constatação pelo MPF dos
indícios de crime, o caso pas-
sou a ser investigado pela
Polícia Federal. Após a repre-
sentação no MPF, houve a
troca do diretor da DR/GO e
de alguns de seus auxiliares.

PCCS
Sintect-GO obteve liminar

na Justiça, através de Ação Ci-
vil Pública, para derrubar o
prazo do dia 30/11/2011 para
adesão ao PCCS 2008, uma
vez que os pontos divergentes
ainda estão em negociação.
Nesta ACP, o Sindicato ques-
tiona o fato do trabalhador
que optar por ficar no PCCS
1995 não ter direito às progres-
sões (horizontal e vertical), o
que desvirtua o plano de cargo
e carreira.
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RETROSPECTIVA 2011

Um ano de lutas e conquistas

Reforma da sede

Recordar e avaliar tudo o que foi
realizado no ano que chega ao
fim é uma maneira de projetar o

futuro, as ações que serão promovidas
no novo ano que se aproxima. Portanto,
confira aqui a síntese das atividades de-
senvolvidas pelo Sintect-GO em 2011: as
lutas encampadas, os benefícios realiza-
dos em prol da categoria ecetista de Goiás.

O prédio sede do Sintect-GO foi completamen-
te reformado, com a realização da pintura geral das
áreas interna e externa, revisão das partes elétrica
e hidráulica, ampliação das redes de computador
e internet, aquisição de uma nova central telefôni-
ca, reparos nos aparelhos de ar condicionado com
a compra de dois novos, implantação de portão elé-
trico para aumentar a segurança do prédio, a rea-
dequação dos vários departamentos da entidade,
entre tantas outras melhorias. Tudo foi feito para
que os filiados sejam mais bem recebidos e aten-
didos dentro do seu Sindicato.

Eleições da nova diretoria
Em fevereiro aconteceu a eleição para escolha

da Diretoria Colegiada do Sintect-GO para o triê-
nio 2011/2014. Três chapas concorreram, vencen-
do a Consolidar e Avançar. A participação foi re-
corde, com 1.374 filiados votantes, fato que de-
monstrou o comprometimento da categoria com
o Sindicato. Outras duas novidades marcaram o
pleito deste ano: a primeira foi a utilização de ur-
nas eletrônicas, que permitiram a apuração dos
votos mais rapidamente. A segunda foi a utiliza-
ção de urnas itinerantes em todas unidades com
mais de 10 filiados pelo Estado, uma prova da
valorização dos trabalhadores do interior e da
política de aproximadação destes companheiros
do Sindicato.

Encontro de Mulheres e Selo Pró-Equidade
Em maio, o Sintect-GO promoveu o III Encontro Regional de Mulheres com

a temática Pró-Equidade de Gênero – Oportunidades iguais. Respeito às diferenças.
Neste Encontro, as ecetistas decidiram enviar ofício ao presidente dos Correi-
os solicitando a adesão ao Programa Pró-Equidade, desenvolvido pela Secreta-
ria Especial de Políticas para Mulheres, do Governo Federal. Assim, os Correios
aderiram ao Pró-Equidade, que este ano trata da igualdade de gênero e de raça, e
assumiram o compromisso de desenvolver ações de gestão que promovam a igual-
dade de oportunidades entre homens e mulheres dentro da Empresa. Ao final de
um ano, este trabalho será avaliado. Se for bem sucedido, a Secretaria concede-
rá aos Correios o Selo Pró-Equidade, com o qual reconhece publicamente o com-
promisso da instituição com a equidade de gênero no mundo profissional.

Delegados
Sindicais

Em maio, foi realiza-
da a eleição para esco-
lha dos delegados sindi-
cais 2011, que assumi-
ram com o objetivo de
fortalecer as lutas clas-
sistas e aproximar os fi-
liados do sindicato, já
que ele é o representan-
te do Sintect nas unida-
des de trabalho. Após a
eleição, foi promovido
o Curso de Formação
Sindical, que ofereceu
orientações aos novos
delegados e seus suplen-
tes para que eles pos-
sam atuar como repre-
sentantes sindicais.

Visitas ao interior
 Como nos anos anteriores, os diretores do Sin-

tect-GO estiveram em todas as unidades dos Cor-
reios em Goiás para fazer reuniões com a catego-
ria e verificar as condições de trabalho a que es-
tão submetidos os ecetistas. Estas visitas resul-
taram também em uma maior aproximação dos
filiados do interior com o Sindicato, ajudando a
fortalecer a luta em defesa dos trabalhadores.

Greve histórica
Em 2011, os trabalhadores dos Correios pro-

moveram uma greve histórica durante a Campa-
nha Salarial. O Sintect-GO mobilizou a categoria,
e 18 cidades aderiram ao movimento, o que re-
sultou em mais de 50% dos trabalhadores de base
parados. Foram 28 dias de paralisação. Neste tem-
po, o Sintect conquistou na Justiça uma liminar
que proibia o desconto dos dias parados. No en-
tanto, ao final, houve julgamento do dissídio co-
letivo no TST, que formalizou desconto de sete
dias e conpensação dos outros 21. Foram deter-
minados reajuste de 6,87% (a partir de maio) e
aumento linear de R$ 80,00 (a partir de outubro).

Luta contra MP 532
Mesmo depois da Medida Provisória 532/2011,

que altera o Estatuto dos Correios, ter sido aprova-
da no Congresso, o Sintect-GO e demais entidades
de defesa dos ecetistas continuaram a brigar pela
derrubada da MP e reivindicam o debate amplo
do tema. Em maio, durante o XXX Conrep, em Bra-
sília, os trabalhadores rejeitaram a MP 532 e parti-
ciparam de um grande Ato Público na Esplanada
dos Ministérios, onde protestaram contra a MP.

PCCS 2008
O Sintect-GO está atento e já derrubou por duas

vezes os prazos estipulados pela Empresa para
adesão definitiva ao PCCS 2008. O Sindicato está
lutando para que os pontos divergentes sejam ne-
gociados entre Fentect e ECT, e exige também que
os trabalhadores sejam bem informados a respei-
to das vantagens e prejuízos de aderir ao novo Pla-
no ou de permancerem no PCCS 1995.

Outras ações
• Mudanças na DR/GO – Após o Sintect-GO

ingressar com representações no Ministério Pú-
blico Federal por suspeitas de indícios na Direto-
ria Regional de Goiás (DR/GO), houve alterações
na gestão da Regional, com mudança do diretor e
de alguns de seus auxiliares.

• Democratização da Arco – Neste ano, o novo
DR/GO assumiu o compromisso com o Sintect-
GO de fazer as eleições para escolha da nova di-
retorai da Arco em 2012, promovendo de vez a
democraticação da entidade.

• XXX Conrep – O Sintect-GO participou ati-
vamente do Conselho Nacional de Representan-
tes dos Trabalhadores dos Correios (XXX Conrep),
realizado em junho, com objetivo de definir a
Campanha Salarial 2011.
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Dia 8 de dezembro, Fen-
tect e ECT assinaram o con-
trato que viabiliza a im-
plantação do Vale-Droga-
ria. Esse ato concretiza o
benefício estabelecido na
cláusula 11 do atual acor-
do coletivo de trabalho dos
trabalhadores dos Correios.

A conquista só foi alcan-
çada graças às reivindicações,
à luta e às mobilizações da
categoria nas últimas campa-
nhas salariais.

O benefício é ofertado di-
retamente aos ecetistas pela
Fentect e operacionalizado
pela Global Gestão em Saú-
de, através do Med Global,
um plano de assistência far-
macêutica, que oferece uma
estrutura de serviços e visa
o conforto e a segurança na
aquisição de medicamentos.

Na prática, o Vale-Droga-
ria oferece descontos de 50%
a 60% na compra de medica-
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Dias 1º e 2 de dezem-
bro foi realizado, em Bra-
sília o XIV Conselho de
Sindicatos (XIV Consin),
que contou com a presen-
ça de membros da Fentect
e de um integrante de cada
sindicato dos trabalhado-
res dos Correios. O Sintect-
GO foi representado por
seu secretário Geral, Eli-
zeu Pereira da Silva.

Dentre os pontos que
estiveram em pauta du-
rante o Consin estão a

Sindicatos se reúnem no
XIV Consin, em Brasília

Comunicado oficial

Nota de falecimento
É com profundo pesar que comu-

nicamos o falecimento de Vanderlei
Pires do Carmo ocorrido dia 2 de de-
zembro. Ele era OTT e desempenha-
va suas atividades no CTCE Turno I.
Wanderlei sempre esteve presente
na luta do movimento sindical.

Campanha Salarial e o PCCS
2008. Com relação à Campa-
nha, a Federação esclareceu
os sindicalistas acerca de
questões relativas aos embar-
gos que estão aguardando jul-
gamento no TST.

Quanto ao PCCS, Elizeu
aproveitou a oportunidade
para informar os demais sin-
dicatos a respeito da liminar
conquistada em Goiás, que
derrubou o prazo imposto pela
ECT para assinatura do termo
de não aceite ao PCCS 2008.

Com base na vitória
conquistada em Goiás, os
participantes do Consin
decidiram que vão solici-
tar a prorrogação da en-
trega do termo com pra-
zo estabelecido em calen-
dário e a discussão dos
pontos pendentes.

O Conselho também
tratou da anistia, salientan-
do que 50 companheiros
foram beneficiados recen-
temente pela reintegração,
dois deles em Goiás.

Entenda o Vale-drogaria

O diretor do Sintect-GO,
Wesley Martins, e integran-
tes da Secretaria e Comissão
Nacional da Questão Racial
da Fentect marcaram pre-
sença, dias 22 e 23 de novem-
bro, no I Fórum dos Direitos
Humanos e da Igualdade de
Gênero e Raça dos Correios,
evento que fez parte das co-
memorações alusivas ao dia
da Consciência Negra, cele-
brado em 20 de novembro.

Estiveram presentes as
ministras Luiza Bairros (Se-
cretaria Especial de Políticas
para a Promoção da Igualda-

ECT e Seppir assinam termo
de cooperação contra racismo

Numa demonstração de
transparência que sempre
pautou esta gestão do Sindi-
cato, sua diretoria colegiada
vem comunicar a todos os
filiados as renúncias de três
de seus diretores: Sandra
Martins de Jesus (Assuntos
Jurídicos), Geovane Maia (In-
terior) e Suesley Silva (Cul-
tura e Eventos).

Antes das eleições deste
ano, Geovane e Suesley já es-
tavam inscritos no recruta-
mento interno da ECT para a
função de supervisor opera-
cional e, ao serem aprovados,
optaram por assumir a função.

 Sandra renunciou e assu-
miu recentemente a Gerên-
cia de Recursos Humanos da
DR/GO.

Sandra faz questão de dei-
xar claro que não é uma mu-
dança de lado, e ressalta que
sua trajetória e sua história
comprovam que ela sempre
esteve e sempre estará ao lado
dos trabalhadores.

“Sabemos que a área de
RH é uma área sensível, que
precisa de um olhar mais hu-
manizado, transformando-se

em um elo entre o traba-
lhador e a Empresa, em
um ponto de diálogo fran-
co e aberto”, ressaltou
Sandra.

A diretoria colegiada
agradece a participação
destes companheiros,
deseja aos três sucesso
em seus novos desafios
e ressalta aos seus filia-
dos que o afastamento
deles não implicará em
prejuízos para nossas
atividades, já que as pas-
tas estão sendo assumi-
das pelos demais direto-
res e as ações estão sen-
do continuadas.

de Racial, Seppir), Iriny Lo-
pes (Secretaria de Políticas
para Mulheres) e Maria do
Rosário (Secretaria de Direi-
tos Humanos), todas ligadas
à Presidência da República.

Na oportunidade, foi assi-
nado um termo de coopera-
ção contra o racismo com a
Seppir. Antes, a ECT já havia
se comprometido – junto aos
órgãos que implementam as
políticas afirmativas do Go-
verno Federal – com a con-
quista da igualdade entre
homens e mulheres dentro do
ambiente de trabalho (Selo

Pró-Equidade), o combate à
homofobia, a acessibilidade
para portadores de deficiên-
cia, entre outros.

“A assinatura destes ter-
mos é um passo importante,
no entanto, queremos que
eles não se tornem apenas
protocolos de intenção, mas
que sejam compromissos
assumidos pela ECT na bus-
ca da erradicação do precon-
ceito e da discriminação que
vitimam milhares de traba-
lhadores e trabalhadoras dos
Correios”, salientou Wesley
Martins.

mentos em farmácias conve-
niadas de todo o Brasil, além
de uma lista de medicamen-
tos gratuitos.

Fentect e Correios garantem
que o benefício não terá custo
algum para o trabalhador, já
que a taxa mensal de adesão e
administração do convênio de
R$ 28 será paga pela ECT. Ou
seja, no mesmo contracheque
em que se descontará este
valor em favor da Global,
constará também a sua devo-
lução ao empregado.

O trabalhador poderá
ainda optar pelo desconto do
valor dos medicamentos na

folha de pagamento, até o li-
mite de 10% do salário-base,

respeitada a margem
consignável.

A Fentect já come-
çou a enviar para to-
dos os ecetistas o car-

tão de identificação do
usuário. A correspon-
dência é registrada e, ao

assinar seu recebimento, o
empregado estará automa-
ticamente aderindo ao bene-
fício. Caso não tenha inte-
resse, basta devolver a cor-
respondência.

Junto ao cartão está sen-
do encaminhada uma carti-
lha contendo instruções so-
bre o benefício para que o
trabalhador possa tirar suas
dúvidas.

Para desbloqueio do car-
tão e mais informações, bas-
ta ligar: 0800 2910909 ou (11)
3070-6000 ou acessar:
www.globalgestaosaude.com.br.
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BALANCETE ANALÍTICO ACUMULATIVO DE JANEIRO A MARÇO DE 2011
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS ECT E SIMILARES DE GO – CNPJ: 25.066.91 1/0001-42

I- ORIGEM DOS RECURSOS: JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
A- RECEITAS:
Saldo Disponível em:(Caixa e Banco C/C Poupança: Início de cada mês)  54.400,55  44.016,56  1.511,50
A.01- Receitas de Mensalidade dos Sindicalizados  39.896,30  -  40.342,17
A.02- Receitas com Imposto Sindical  -  -  -
A.03- Receitas com Contribuições(Aposentados, Afastados, Demitidos)  1.482,07  1.454,06  239,70
A.04- Receitas com Aluguel Sala Rua 02  330,00  -  330,00
A.05- Receitas com Aplicações em Poupança  62,54  68,50  0,53
A.06- Receitas com Indenizações de Filiados: Danos Morais/Postalis  44.428,25  70.391,90  -
A.07- Receitas com Recebimento de Empréstimo  -  5.000,00  20.000,00
A.08- Receitas com Recuperação de Despesas  -  -  -
TOTAL DA ORIGEM DO RECURSOS  86.199,16  76.914,46  60.912,40
TOTAL ORIGEM DOS RECURSOS + SALDO DISPONÍVEL  140.599,71  120.931,02  62.423,90

II- APLICAÇÃO DOS RECURSOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
B-DESPESAS:
B.01- Despesas com Salários/Férias/Vale Transportes  3.965,40  3.690,91  4.250,13
B.02- Despesas com Encargos Sociais (INSS, FGTS,Pis)  2.242,85  347,80  295,32
B.03- Despesas com Assessoria Jurídica  8.110,00  8.110,00  8.110,00
B.04- Despesas com Serviços Técnicos Profissionais: Assessoria Contábil/Jornalismo  2.730,00  2.017,50  2.017,50
B.05- Despesas com Liberações Diretores/Delegados/Conselho Fiscal/Dilatações  2.785,53  -  5.154,29
B.06- Despesas com Adicionais não pagos pela ECT - p/ Diretores  699,70  983,00  989,15
B.07- Despesas com Viagens Interiores (Visitas Locais de Trabalho)/DF  333,71  789,04  472,36
B.08- Despesas com Material de Escritório / Informática  539,85  3,99  612,50
B.09- Despesas com Material de Limpeza/Higiene/Cozinha  363,57  84,70  391,66
B.10- Despesas com Energia Elétrica  306,54  230,05  282,18
B.11- Despesas com Água/Esgoto  742,41  355,41  220,41
B.12- Despesas com Telecomunicações  2.325,36  884,98  4.160,33
B.13- Despesas com Combustível  2.106,27  2.041,70  5.166,31
B.14- Despesas com Veículos: (Manutenção, Estacionamento, Lavajato, Licenciamentos)  677,25  1.618,94  1.213,37
B.15- Despesas com Seguro dos Veículos e Moto  -  -  -
B.16- Despesas com Custas Judiciais/Extratos/Autenticações/Cópias  82,50  97,00  898,79
B.17- Despesas com Manutenção e Reforma da Sede  6.978,60  5.963,56  1.902,20
B.18- Despesas com Floricultura /Póstumas  -  -  -
B.19- Despesas com Manutenção Máquinas e Equipamentos/Utencílios  60,00  430,00  163,44
B.20- Despesas com Refeições/Lanches  1.457,97  1.179,76  1.515,79
B.21- Despesas com Manutenção - Locação de Copiadora  250,00  250,00  442,78
B.22- Despesas com Assinatura de Jornal/Revistas/Livros Jurídicos  133,20  -  -
B.23- Despesas com Postagens(Cartas, Sedex, Jornais)  354,15  389,80  352,95
B.24- Despesas com Segurança/Alarme da Sede  181,02  181,02  -
B.25- Despesas com Site Internet  132,00  32,00  116,00
B.26- Despesas com Festa de Posse da Diretoria  -  -  5.904,65
B.27- Despesas com Repasse de Imposto Sindical SINTECT-TO  -  -  -
B.28- Despesas com Pagamento de Ação Expurgo do Postalis  44.428,25  70.391,90  -
B.29- Despesas com Eleições Sindicais  217,50  13.315,56  7.456,66
B.30- Despesas com Assembleias/Congressos/Manifestações/
           Curso Formação Sindical/Enconto de Mulheres  -  450,00  620,67
B.31- Despesas com Divulgação e Publicidade (Jornais, Faixas, Boletins)  5.530,00  2.943,90  2.750,00
B.32- Despesas com Encargos Financeiros (Tarifa C/C, Taxas Doc/Transferência/IOF)  87,57  65,41  66,11
B.33- Despesas com Filiações - CUT  1.669,94  1.669,94  1.669,94
B.34- Despesas com Ajuda de Custo C.N.A-CENTRO OESTE  255,00  255,00  272,50
B.35- Despesas com Parcelas de 01 (um) veículo  1.192,51  -  1.231,31
B.36- Despesas com  Concessão e Pagamento de Empréstimo (Sintcom/PR e Fentect)  5.000,00  -  -
B.37- Despesas com Aquisição de Bens: Móveis e Máquinas e Equipamentos  644,50  646,65  1.275,27
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS  96.583,15  119.419,52  59.974,57

Saldo Disponível em: (Caixa-Bancos C/C e Poupança:Final de cada mês)  44.016,56  1.511,50  2.449,33

Aparecida de Goiânia, 30 de junho de 2011

ELIZEU PEREIRA DA SILVA                   EZIRALDO DOS SANT OS VIEIRA                            LUCIENE PEREIRA LEMES
           SECRETARIO GERAL                         SECRETARIO DE FINANÇAS                       TÉC. CONTABIL  - CRC 0010.505/GO

CONSELHO FISCAL:
JOSÉ RILAN SALES LEÔNCIO   •      ADAILTON DE AZEVEDO RODRIGUES   •      ARNALDO IBSEM DA  SILVA OLIVEIRA
SOLOM SILVIO GARCEZ DE MENDONÇA   •      AUGUSTO CESAR COSTA



BALANCETE ANALÍTICO ACUMULATIVO DE ABRIL  A JUNHO DE 2011
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS ECT E SIMILARES DE GO – CNPJ: 25.066.91 1/0001-42

I- ORIGEM DOS RECURSOS: ABRIL  MAIO  JUNHO
A- RECEITAS:
Saldo Disponível em: (Caixa e Banco C/C Poupança: Início de cada mês)    2.449,33   197.017,32    39.029,32
A.01- Receitas de Mensalidade dos Sindicalizados   40.410,44    40.291,54    40.934,64
A.02- Receitas com Imposto Sindical  198.217,68  -  -
A.03- Receitas com Contribuições (Aposentados, Afastados, Demitidos)      355,44       268,70       718,54
A.04- Receitas com Aluguel Sala Rua 02      330,00       330,00       330,00
A.05- Receitas com Aplicações em Poupança        0,50         0,54         0,61
A.06- Receitas com Indenizações de Filiados: Danos Morais/Postalis  -  -  -
A.07- Receitas com Recebimento de Empréstimo  -  -  -
A.08- Receitas com Recuperação de Despesas      332,00       498,00        50,00
TOTAL DA ORIGEM DO RECURSOS  239.646,06    41.388,78    42.033,79
TOTAL ORIGEM DOS RECURSOS + SALDO DISPONÍVEL  242.095,39   238.406,10    81.063,11

II- APLICAÇÃO DOS RECURSOS ABRIL  MAIO  JUNHO
B-DESPESAS :
B.01- Despesas com Salários/Férias/Vale Transportes    3.660,67     4.038,02     3.211,50
B.02- Despesas com Encargos Sociais (INSS, FGTS, PIS)    2.709,20     1.638,64     2.363,26
B.03- Despesas com Assessoria Juridica    8.110,00     8.110,00     8.110,00
B.04- Despesas com Serviços Técnicos Profissionais Assessoria Contábil/Jornalismo    2.017,50     2.017,50     2.017,50
B.05- Despesas com Liberações Diretores/Delegados/Conselho Fiscal/Dilatações    6.298,19    14.786,04     7.630,70
B.06- Despesas com/ Adicionais não pagos pela ECT - para Diretores      991,15       991,15     1.037,40
B.07- Despesas com Viagens Interiores (Visitas Locais de Trabalho)/DF    2.902,42     2.072,13     1.748,97
B.08- Despesas com Material de Escritório / Informática      104,90       474,64       256,49
B.09- Despesas com Material de Limpeza/Higiene/Cozinha       75,87       158,40       389,77
B.10- Despesas com Energia Elétrica      339,96       245,84       244,44
B.11- Despesas com Água/Esgoto      211,41       108,88        90,46
B.12- Despesas com Telecomunicações      913,54     2.926,28     3.668,72
B.13- Despesas com Combustível      284,99     3.142,34     4.216,91
B.14- Despesas com  Veículos:(Manutenção, Estacionamento, Lavajato, Licenciamentos)   1.600,01     2.127,45     2.369,90
B.15- Despesas com  Seguro dos Veiculos e Moto  -  -     1.057,29
B.16- Despesas com  Custas Judiciais/Extratos/Autenticações/Cópias       22,00       158,18     2.022,40
B.17- Despesas com Manutenção e Reforma da Sede    1.270,00        72,70       110,00
B.18- Despesas com Floricultura /Póstumas  -  -       160,00
B.19- Despesas com Manutenção Máquinas e Equipamentos/Utencílios  -     1.135,00  -
B.20- Despesas com Refeições/Lanches      462,93     3.283,84     1.361,98
B.21- Despesas com Manutenção - Locação de Copiadora  -       289,85       250,00
B.22- Despesas com Assinatura de Jornal/Revistas/Livros Jurídicos  -       162,00       225,98
B.23- Despesas com Postagens(Cartas, Sedex, Jornais)      524,45       586,00        25,90
B.24- Despesas com Segurança/Alarme da Sede      181,66       181,02       181,02
B.25- Despesas com Site Internet      120,00        32,00        47,74
B.26- Despesas com Festa de Posse da Diretoria    4.416,00    33.220,00  -
B.27- Despesas com Repasse de Imposto Sindical SINTECT-TO  -    35.548,77  -
B.28- Despesas com Pagamento de Ação Expurgo do Postalis  -  -  -
B.29- Despesas com Eleições Sindicais    2.100,00     3.810,00  -
B.30- Despesas com  Assembleias/Congressos/Manifestações/
           Curso Formação Sindical/Encontro de Mulheres      223,98    34.054,96     6.641,39
B.31- Despesas com  Divulgação e Publicidade (Jornais, Faixas, Boletins)    2.162,50     3.370,00     3.215,00
B.32- Despesas com  Encargos Financeiros (Tarifa C/C, Taxas Doc/Transfência/IOF)       82,11       160,30        92,13
B.33- Despesas com  Filiações - CUT    1.786,83     1.786,83     1.786,83
B.34- Despesas com  Ajuda de Custo C.N.A-CENTRO OESTE      272,50       272,50       272,50
B.35- Despesas com Parcelas de 01 (um) veículo    1.233,30     1.226,04     1.226,04
B.36- Despesas com  Concessão e Pagamento de Empréstimo (Sintcom/PR e Fentect)  -    20.000,00  -
B.37- Despesas com  Aquisição de Bens: Móveis e Máquinas e Equipamentos  -    17.189,48  -
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS   45.078,07   199.376,78    56.032,22

Saldo Disponível em: (Caixa-Bancos C/C e Poupança: Final de cada mês)  197.017,32    39.029,32    25.030,89

Aparecida de Goiânia, 30 de junho de 2011

ELIZEU PEREIRA DA SILVA                   EZIRALDO DOS SANT OS VIEIRA                            LUCIENE PEREIRA LEMES
           SECRETARIO GERAL                         SECRETARIO DE FINANÇAS                       TÉC. CONTABIL  - CRC 0010.505/GO

CONSELHO FISCAL:
JOSÉ RILAN SALES LEÔNCIO   •      ADAILTON DE AZEVEDO RODRIGUES   •      ARNALDO IBSEM DA  SILVA OLIVEIRA
SOLOM SILVIO GARCEZ DE MENDONÇA   •      AUGUSTO CESAR COSTA
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