
Ano XXXI • Edição 165• Dezembro de 2016

Fórum debate o adoecimento do trabalhador e 
a precarização do plano de saúde dos Correios

Marivalda Marinho, Carla Maria, 
Mikelly Costa e Kleber Mirallia

I ENCONTRO DE SAÚDE

 Trabalhar sim, adoecer 
não! Esse foi o tema do I 
Encontro Regional de Saúde 
do Trabalhador, promovido 
pelo SINTECT-GO, dia 27 
de novembro, no Hotel Ser-
ra de Goyaz. 

Conscientizar e debater 
sobre a realidade vivenciada 
dentro dos Correios, além 
de esclarecer sobre formas 
de prevenção às doenças 
relacionadas ao trabalho, fo-
ram os principais objetivos 
do Encontro. 

A situação da assistência 
à saúde da categoria, preca-
rizada desde a implantação 
da Postal Saúde, também es-
teve em pauta e gerou uma 
fervorosa discussão em bus-
ca de soluções.

Durante o Encontro, a 
categoria discutiu o quanto 
o ambiente dentro dos Cor-
reios é propício ao adoeci-
mento, pois tem se tornado, 
cada vez mais, um espaço 
de assédio moral, pressão 
psicológica, metas abusivas 
e de incentivo à competiti-
vidade e ao individualismo.

“O assédio moral é a ex-
posição a situações humi-
lhantes e constrangedoras, 
de forma repetitiva, afetan-
do a dignidiade do traba-
lhador”, relatou a psicóloga 
Marivalda Marinho, que 
abriu o ciclo de palestras.

Na sequência, a advoga-
da trabalhista Carla Maria 
ministrou sobre Saúde Men-
tal no Trabalho, destacando 
como esse clima de pressão, 
competição e até de condu-
tas desleais faz o trabalha-
dor se sentir pressionado e 
desenvolver doenças men-

Pressão, assédio e metas abusivas geram cada vez mais problemas físicos e mentais na categoria

Categoria não aceita retrocessos

Medidas propostas para discussão na Mesa Paritária:
• Reduzir o custeio administrativo de 10 para 5%;
• Estruturar o atendimento ambulatorial nas unidades da ECT;
• Contratar/ organizar quadro médico próprio para o ambulatório;
• Retirar o Postal Saúde dos prédios luxuosos;
• Retirar as indicações políticas. A gestão do plano deve ser fei-
ta por empregados da ECT, com técnicos de mercado expert em 
planos de saúde;
• Autonomia regional, com objetivo de descentralizar o plano.

Categoria discute influência do ambiente de trabalho na saúde física, mental e emocional dos ecetistas

tais, como a depressão e ou-
tros transtornos mentais.

Dores e lesões físicas
Acostumada a ouvir, 

quase que diarimente, rela-
tos de trabalhadores acerca 
de doenças que adquiriram 
durante suas atividades na 
ECT, a advogada Mikelly 
Costa levantou a discussão 
do tema junto à categoria. 
Em parceria com o fisiote-
rapeuta Kleber Mirallia, a 
advogada do SINTECT-
GO pontuou os principais 
problemas físicos que aco-
metem a categoria. 

O fisioterapeuta apro-
veitou para ensinar alguns 
exercícios que ajudam na 
prevenção a estas doenças. 
Mikely Costa orientou os 
trabalhadores a respeito de 

seus direitos e os procedi-
mentos necessários para 
acionar a empresa, judi-
cialmente, em caso de do-
enças ocupacionais.

Os trabalhadores 
aprovaram a iniciativa do 
Sindicato em promover 

o debate sobre a saúde da 
categoria. “Muitos colegas 
estão passando por proble-
mas de saúde. Acredito que 
o debate esclarece muitas 
dúvidas, deixa o pessoal 
mais informado para que 
assim possamos tomar 
decisões mais acertadas 
em relação à vida pessoal 
e profissional”, observou 
Manoel Edelson, do CEE 
Goiânia. 

A OTT Ana Cláudia 
Santana, do CTCE Turno 
III, também elogiou o even-
to. “De todos os que já par-
ticipei, este foi o melhor, 
porque, além da informa-
ção, nós estamos nos ven-
do aqui na prática”, disse, 
observando que as doenças 
abordadas pelo médico são 
realmente as que mais aco-
metem os trabalhadores no 
dia a dia da Empresa.

Desde que a gestão do 
plano foi transferida para a 
Postal Saúde, o custo apro-
ximado, que era de R$ 800 
milhões/ano, passou para R$ 
1,8 bilhão e ainda acumulou-
se uma dívida com os forne-
cedores de R$ 400 milhões, o 
que tem levado muitas clíni-
cas e laboratórios a suspen-
derem o atendimento.

Essa conta, a ECT tenta 
empurrar para o colo do tra-
balhador, retirando direitos 
e forçando a criação de men-
salidades para os usuários. A 
luta para barrar essas investi-
das tem sido dura. A ECT se 
esforça para manter a Postal 
Saúde como um cabide de 
empregos, com privilégios 
para altos funcionários e in-

dicados políticos. Já a catego-
ria exige que o benefício de 
assistência à sua saúde seja 
garantido e melhorado.

Hoje, muitos direitos já 
têm sido ameaçados. A ade-
são de novos trabalhadores 
ao plano tem sido barrada as-
sim como a inclusão de pais 
e mães entre os beneficiários 
do usuário titular.

No último acordo coleti-
vo, ficou estabelecida a cria-
ção da Mesa Paritária para 
debater a Postal Saúde. O di-
retor Ueber Barbosa, do SIN-
TECT-GO, é um dos repre-
sentantes dos trabalhadores 
na Mesa e levará às reuniões 
uma série de medidas traça-
das pelos trabalhadores du-
rante o I Encontro de Saúde.
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REDUÇÃO DE PESSOAL

Correios anunciam Plano
de Demissão Voluntária 

Para mini-
mizar os 
prejuízos 

contabilizados aos 
longo dos últimos 
anos (estima-se que 
2016 seja fechado 
com R$2 bilhões 
negativos), os Cor-
reios irão promover 
um Plano de De-
missão Voluntária 
(PDV), que deve 
atingir de seis a 
oito mil ecetistas. 
O anuncio foi feito 
pelo presidente da Empre-
sa, Guilherme Campos, no 
dia 10 de novembro. Segun-
do Ele, o público-alvo são 
os funcionários com mais 
de 55 anos, aposentados ou 
com tempo de serviço para 
requerer a aposentadoria. 

A Empresa irá oferecer 
um “salário-demissão” du-
rante 96 meses  para incenti-
var a adesão dos trabalhado-
res ao plano. A expectativa 
é que o percentual seja de 
35% para os funcionários 
mais velhos, 58 anos, que 
aderirem ao PDV. O per-
centual cai de acordo com 
a idade do trabalhador. Os 

Trabalhadores elegem delegados
para Encontro Racial da FENTECT

Os ecetistas em 
Goiás elege-
ram durante 

assembleias, realizadas 
no último dia 21 de no-
vembro, os delegados 
que os representarão 
durante o XV Encontro 
Nacional de Assuntos 
Raciais da FENTECT. Na 
Assembleia realizada em 
Goiânia, foram eleitos 
Ana Cláudia de Jesus San-
tana, do CTCE Goiânia/
Turno I; Sérgio Luiz Dutra, 
da AC Senador Canedo; 
e Solom Silvio Garcez de 

Mendonça, da AC Canaã. 
Nas assembleias de Itum-
biara e Rio Verde, foram 
eleitos Herika Cristina Sil-
va e Raimundo de Sousa 
Oliveira, respectivamente. 

O XV Encontro Nacio-
nal de Assuntos Raciais da 
FENTECT foi adiado para 
o dia 27, 28 e 29 de janeiro 
de 2017, e será realizado 
em Belo Horizonte/MG.

Após três assaltos,
atendente comercial é 
indenizado pela ECT

Mais um traba-
lhador em Goi-
ás é indeniza-

do após sofrer assalto em 
agência de Banco Postal. 
O atendente comercial Be-
limar José recebeu no mês 
de novembro uma ação 
indenizatória por danos 
morais contra os Correios 
após sofrer três assaltos 
violentos no período de 
2005 a 2010. 

Após o último assal-
to, o atendente comercial 
apresentou transtorno de 
estresse pós-traumático 
com alteração de persona-
lidade. Belimar perdeu a 
capacidade de trabalhar e 
foi aposentado por inva-
lidez. Procurado pelo tra-

balhador, o departamento 
jurídico do SINTECT-GO 
propôs ação indeniza-
tória de danos morais, e 
reivindicou o pagamento 
de indenização por danos 
materiais, relativo ao afas-
tamento previdenciário do 
trabalhador até sua apo-
sentadoria (2006 – 2010),  
pensão mensal, despesas 
com tratamento médico e 
manutenção vitalícia de 
plano de saúde.

Esta última ação já ga-
rante ao trabalhador, des-
de o início do ano de 2016, 
o tratamento medicamen-
toso custeado pela Empre-
sa e já está no cálculo para 
implementar a pensão 
mensal vitalícia. 

Ecetista na Luta
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AÇÕES DO JURÍDICO

COMBATE AO RACISMO

Imagem Reprodução: Manual do Concurso

Edital de Convocação

De acordo com o Artigo 48º do Estatuto do Sindicato dos Traba-
lhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Suas 
Concessionárias, Permissionárias, Franqueadas, Coligadas e 
Subsidiárias no Estado de Goiás (SINTECT-GO), a Diretoria Co-
legiada da Instituição vem convocar todos os seus filiados para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será reali-
zada no dia 15 de dezembro de 2016, na sede do SINTECT-GO, 
localizada na Rua Anhangá, Qd. 32 A, Lt. 25 – Vila Brasília, Apa-
recida de Goiânia, com primeira chamada às 18h30 e segunda 
chamada as 19h00, tendo como pontos de pauta: eleição e posse 
da Comissão Eleitoral; definição das demais regras e prazos para 
a eleição da Diretoria Colegiada do SINTECT-GO para o triênio 
2017/2020, de que trata o Capítulo XII do Estatuto da Instituição.

Aparecida de Goiânia, 9 de dezembro de 2016
Diretoria Colegiada 

SINTECT-GO

Correios esperam ter uma 
economia de R$ 850 milhões 
a R$ 1 bilhão caso o PDV for 
bem-sucedido.

Para justificar o PDV, 
Guilherme Campos alegou 
que o impacto será maior 
nos setores administrativos 
e será reparado com a re-
alocação de funcionários, 
automatização de processos 
e tecnologia da informação. 
Além disso, as indenizações 
seriam pagas ao longo de 
dez anos, parceladas.

Para os trabalhadores, o 
PDV só piora ainda mais o 
problema de efetivo enfren-
tado há anos pelos Correios, 
e contribui para o sucatea-

mento da estatal. O últi-
mo concurso público foi 
realizado em 2011, e hoje 
a Empresa tem um défi-
cit de aproximadamente 
20 mil funcionários em 
todo o país. 

Fique alerta! 
Qualquer dúvida, en-

tre em contato com o Sin-
dicato. Não assine nada 
que você acredite que 
possa lhe trazer prejuí-
zos, especialmente docu-
mento que declare que o 
PDV equivale à quitação 
plena de seu contrato de 
trabalho e os direitos a 
ele relacionados.
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Em cumprimento 
a decisão proferi-
da pelo Exm° Juiz 

Carlos Augusto Tôrres No-
bre, da 4ª Vara Federal, e 
publicada em 16/11/2016 
no Diário Eletrônico da 
Justiça Federal, vem o SIN-
TECT-GO publicar o Direi-
to de Resposta da ECT na 
forma do Ofício 149/2016-
GAB/DR/GO com o seguin-
te teor:A diretoria Regional 
dos Correios em Goiás destaca 
que a matéria “Superfatura-
mento na AC Trindade: obras 
custarão mais de 725 mil aos 
cofres da Regional”, publica-
da na edição 161 do informa-
tivo “Ecetista na Luta”, con-
tém informações equivocadas 
e irresponsáveis a respeito da 
obra a ser executada na Agên-
cia dos Correios de Trindade. 
A começar, o título destaca a 
palavra “superfaturamento” 
de forma caluniosa. De acordo 
com a definição no dicionário, 
superfaturamento quer dizer 
faturamento por preço supe-
rior ao normal ou ao do mer-
cado. Porém, a matéria, em 
nenhum momento, apresenta 
dados que justifiquem tal afir-

mação. 
Como é informado no pró-

prio texto do informativo, foi 
realizado um processo licita-
tório, por meio do qual hou-
ve a escolha da empresa que 
executará a obra de reforma e 
ampliação. Tal contrato inclui 
as adequações na estrutura 
física, instalações elétricas, 
hidrossanitárias, mobília, 
climatização, instalações de 
itens de segurança e comu-
nicação visual. Tais serviços 
são compatíveis com o valor 
estabelecido e todos os pre-
ços utilizados nos projetos de 
engenharia dos Correios são 
tabelados por órgãos oficiais, 
tais como Agetop e Caixa 
Econômica Federal, por meio 
do SINAPI – Sistema Nacio-
nal de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil. 
Em relação a mobiliários e 
climatização foram realizadas 
pesquisas de mercado. Todo 
o processo teve acompanha-
mento da então comissão res-
ponsável da ECT, a CAPEA 
– Comissão de Avaliação do 
Planejamento e Execução Ad-
ministrativa. 

A obra na AC Trindade foi 

definida por critérios téc-
nicos e já havia sido pla-
nejada e avaliada desde a 
retirada do Centro de Dis-
tribuição Domiciliária, 
que funcionava no mesmo 
prédio. A contratação do 
projeto ocorreu em 2013 e 
o edital de licitação foi pu-
blicado em julho de 2015.  
Vale ressaltar ainda que 
o investimento é realiza-
do em prédio próprio dos 
Correios e que tal adapta-
ção ocorre para promover 
melhorias nas condições 
de trabalho dos empre-
gados da unidade e mais 
conforto aos clientes.

Em relação às outras 
unidades citadas, os Cor-
reios de Goiás esclarecem 
que as obras da AC Itabe-
raí e CDD Marechal Ron-
don foram paralisadas por 
desistência das construtoras. 
A empresa cumpre todas as 
exigências legais e está rea-
lizando a licitação do CDD 
Marechal Rondon, na eta-
pa de abertura de propostas, 
e no caso da AC Itaberaí, as 
atualizações do processo fo-
ram finalizadas, aguardando 

a dotação orçamentária para 
realização do procedimento li-
citatório. Quanto à AC/CDD 
Senador Canedo, a licitação já 
está na etapa de abertura de 
propostas. Destacamos ainda 
que a DR/GO está atenta às 
necessidades de todas as uni-
dades e que se encontra em 
fase adiantada o processo para 
reforma também das agências 

de Goianésia e Goiani-
ra.  Além disso, mais 137 
adaptações ergonômicas 
em unidades já estão em 
fase de licitação.

A Diretoria Regional 
dos Correios em Goiás co-
loca toda a documentação 
à disposição do Tribunal 
de Contas da União, Con-
troladoria-Geral da União, 
Ministério Público e Polí-
cia Federal para eventuais 
apurações e verificação da 
lisura dos processos licita-
tórios. 

Reconhecemos e valori-
zamos o trabalho realizado 
pelo SINTEC-GO, no sen-
tido de acompanhar e fis-
calizar nossas ações. Lou-
vamos, ainda, a atitude de 
levar informações aos nos-
sos mais de três mil empre-

gados. Repudiamos, porém, 
de forma veemente a atitude 
desatinada desta representa-
ção sindical, em divulgar in-
formações levianas, sem qual-
quer embasamento técnico, 
de forma antiética e alheia ao 
compromisso de levar ao seu 
púbico uma informação ver-
dadeira.

DIREITO DE RESPOSTA 

Nota Resposta da matéria “Superfaturamento na AC Trindade: obras custarão mais de
725 mil aos cofres da Regional” publicada na edição 161 do informativo “Ecetista na Luta”

PCCS 1995: SINTECT-GO garante
nova vitória aos trabalhadores
O SINTECT-GO, por 

meio de sua assessoria jurí-
dica, acaba de garantir mais 
uma vitória para seus filia-
dos com relação ao PCCS 
1995. Trata-se de sentença 
judicial obrigando a ECT a 
respeitar a decisão dos tra-
balhadores, inclusive reabili-
tados, reabilitandos e deslo-
cados, de permanecerem no 
PCCS 1995.

A Ação Civil Pública do 
PCCS 1995, já conhecida da 
categoria, significa um ver-
dadeiro salto salarial para os 
trabalhadores, com o paga-
mento das progressões por 
antiguidade e mérito (steps). 
Para se ter uma ideia, des-
de fevereiro de 2014, a ECT 
paga R$ 1 milhão a mais nos 

salários do ecetistas de Goi-
ás em razão da demanda. 
Além de ser pioneira entre 
os sindicatos dos Correios 
pelo Brasil, a ACP do PCCS 
1995 é, sem dúvida, uma 
das maiores conquistas dos 
trabalhadores nos últimos 
anos.

A ação está em fase de 
cálculo, no entanto, só serão 
beneficiados integralmente 
os trabalhadores que assi-
naram o termo de não-aceite 
do PCCS 2008, retornando 
ao PCCS 1995. 

Na tentativa de mais uma 
vez reduzir o número de be-
neficiários, os Correios não 
retornaram ao PCCS 1995 os 
trabalhadores que estavam 
na condição de reabilitados, 

reabilitandos ou deslocados.
A desobediência da Em-

presa à sentença foi questio-
nada pelo SINTECT-GO 
e, dia  27 de novembro, o 
juiz do Trabalho Wanderley 
Rodrigues da Silva determi-
nou que os Correios devem 
respeitar a sentença integral-
mente, beneficiando todos 
os trabalhadores que apre-
sentaram o termo de não-a-
ceite, sem distinção. 

Reabilitados, reabilitandos e deslocados, que 
assinaram termo de não-aceite, têm garantido 
direito de permanecer no PCCS 1995 e à 
integralidade dos steps devidos
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DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS - JANEIRO A JUNHO DE 2016
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ECT E SIMILARES DE GO - CNPJ: 25.066.911/0001-42

I - ORIGEM DOS RECURSOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
A - RECEITAS      
Saldo Disponível em: (Caixa e Banco C/C Poupança: Início de cada mês)  39.616,17   190.221,85   38.319,08   27.204,72   33.443,90   223.753,81 
A.1 - Receitas de Mensalidade dos Sindicalizados / Imposto Sindical Anual  87.409,65   84.041,42   96.368,80   81.835,17   281.334,32   92.135,52 
A.2 - Receitas com Contribuições (Aposentados, Afastados, Demitidos)  753,63   2.908,25   1.217,37   1.752,73   511,48   660,50 
A.3 - Receitas com Aplicações em Poupança  183,67   139,49   119,10   66,92   70,76   - 
A.4 - Receitas com Indenizações de Filiados/Ações Trabalhistas Judiciais/Morais  139.604,87   60.840,36   -   -   307.000,00   - 
A.5 - Receitas com Locação de Sala do Departamento Jurídico  1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00 
A.6 - Receitas com Venda de 01 (um) Veículo GOL / Recuperação de Despesas  -   -   18.000,00   1.848,00   500,00   - 
TOTAL DA ORIGEM DOS RECURSOS  228.951,82   148.929,52   116.705,27   86.502,82   590.416,56   93.796,02 
TOTAL ORIGEM DOS RECURSOS + SALDO DISPONÍVEL   268.567,99   339.151,37   155.024,35   113.707,54   623.860,46   317.549,83 

II- APLICAÇÃO DOS RECURSOS JANEIRO FEVEREIRO  MARÇO  ABRIL   MAIO    JUNHO
B-DESPESAS        
B.01 - Despesas com Pessoal: Salários/Férias/Vale Transp./Estagiárias/Adiant./Rescisão  5.003,31   12.208,45   30.768,41   11.388,24   12.500,17   80.656,81 
B.02 - Despesas com Encargos Sociais (INSS, FGTS, PIS, IRRF)  4.239,86   3.664,28   3.366,98   3.317,77   3.512,88   4.969,30
B.03 - Despesas com Honorários de Assessoria Jurídica  20.000,00   20.000,00   20.000,00   20.000,00   20.000,00   20.000,00 
B.04 - Despesas com Serv. Téc. Profissionais: Assess. Contábil/Serviços Prestados  2.364,00   1.870,00   1.390,00   1.820,00   1.320,00   1.320,00 
B.05 - Despesas com Contribuição: Sindicoletivo  -   1.350,00   -   -   -   - 
B.06 - Despesas com Viagens Interiores GO (Visitas Locais de Trabalho)/ DF  843,73   1.749,47   2.920,41   377,23   4.088,46   6.456,64 
B.07 - Despesas com Material de Escritório/Informática  427,73   2.063,67   1.004,45   962,30   614,40   1.035,70 
B.08 - Despesas com Material de Limpeza/Higiene/Cozinha   164,97   546,14   412,24   60,00   225,28   477,08 
B.09 - Despesas com Energia Elétrica  666,64   636,59   502,27   577,69   563,59   684,58 
B.10 - Despesas com Água/Esgoto  85,40   121,56   211,44   204,96   115,32   198,48 
B.11 - Despesas com Telecomunicações  3.042,63   2.757,86   2.982,82   3.122,75   3.031,35   2.957,43 
B.12 - Despesas com Combustível  4.602,85   4.709,38   4.541,01   3.695,06   6.165,50   5.255,62 
B.13 - Despesas com Seguro dos Veículos / Franquias   2.525,90   -   3.205,00   -   -   - 
B.14 - Despesas com Manutenção Veículos (Licenc/DPVAT. Peças, Mão de Obra, Lavajatos)  2.740,00   1.465,00   2.255,30   2.774,88   2.000,75   5.802,56 
B.15 - Despesas com Custas Judiciais/Extratos/Autenticações/Cópias  236,36   835,03   1.318,70   236,36   496,32   411,23 
B.16 - Despesas com Manutenção da Sede  7.637,65   4.053,73   8.521,69   555,00   -   121,00 
B.17 - Despesas com Manutenção Máquinas e Equipamentos/Móveis/Locações   966,65   1.651,60   1.606,06   1.919,76   2.403,60   1.476,85 
B.18 - Despesas com Refeições/Lanches/ Reuniões da Diretoria Colegiada   3.050,18   2.840,46   3.540,08   3.202,91   2.291,76   2.804,70 
B.19 - Despesas com Assinatura de Jornal/Revistas/Livros Jurídicos  -   -   881,92   691,67   40,50  
B.20 - Despesas com Postagens (Cartas, Sedex, Jornais)  488,64   717,32   585,63   943,13   1.081,98   941,96 
B.21 - Despesas com Segurança/Alarme da Sede  215,18   215,18   215,18   215,18   215,18   215,18 
B.22 - Despesas com Site Internet/Provedor/ Programa de Filiação  1.895,47   1.856,90   638,00   799,92   667,75   667,75 
B.23 - Despesas com Floricultura (Póstumas)   200,00   160,00   160,00   250,00   -   - 
B.24 - Despesas com Repasse /Filiados/ Indenizações Trabalhistas/ Danos Morais   -   197.187,99   -   -   300.579,66   - 
B.25 - Despesas com Imposto IPTU / Taxas Municipais   -   -   1.055,05   -   -   142,00 
B-26 - Despesas com Despesas com Financiamento dos Veículos/Parcelas  3.358,46   3.358,46   3.358,46   3.358,46   3.358,46   3.358,46 
B.27 - Despesas com Assembleia/Manifestações/Curso Form.Sindical/Sonorização/Greve  
           Encontro Nacional/ Regional das Mulheres/CONREP/CONTECT/Plenárias 4.540,00   20.103,00   13.880,00   8.558,45   17.351,00   21.042,83
B.28- Despesas com Divulgação e Publicidade (Jornais, Boletins, Editais, Informativos)  5.305,80   4.402,00   10.974,50   6.352,12   9.204,00   5.340,00 
B.29- Despesas com Encargos Financeiros (Tarifa C/C,Taxas Doc/Transf/IRRF)  286,72   277,97   339,44   285,02   211,62   210,80 
B.30- Despesas com Filiações - Mensalidade CUT NACIONAL/Empréstimo para CUT-GO  -   8.084,78   3.084,78   3.084,78   3.084,78   3.084,78 
B.31- Despesas com Aquisição de Móveis/Utencílios/Máquinas e Equipamentos  960,00   -   1.000,00   920,00   -   - 
B.32- Despesas com Aquisição de Carta de Crédito Imobiliário/Entrada + Parcelas  2.498,01   1.945,47   3.099,81   590,00   4.982,34   2.613,37 
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS  78.346,14   300.832,29   127.819,63   80.263,64   400.106,65   172.245,11 

Saldo Disponível em: (Caixa-Bancos C/C e Poupança: Final de cada mês)  190.221,85   38.319,08   27.204,72   33.443,90   223.753,81   145.304,72 

Aparecida de Goiânia, 30 de junho de 2016

EZIRALDO SANTOS VIEIRA ELIZEU PEREIRA DA SILVA   LUCIENE PEREIRA LEMES   
SECRETARIO GERAL SECRETARIO DE FINANÇAS   TÉC.CONTÁBIL CRC 0010.505/GO   
   
      
CONSELHO FISCAL:

ADAILTON DE AZEVEDO RODRIGUES                              ROSINEIDE LOPES CARDOSO                         CÉLIA REGINA DA SILVA   


