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Campanha Salarial

Foram mais de 24 
reuniões para nego-
ciação e durou qua-

se três meses a Campanha 
Salarial dos trabalhadores 
dos Correios neste ano. O 
último ato se deu na terça-
-feira, 06 de outubro, quan-
do finalmente foi assinado o 
ACT 2015/2016, em reunião 
realizada na sede do Tribu-
nal Superior do Trabalho 
(TST), em Brasília/DF. 

A minuta integral do 
ACT pôde ser assinada pelo 
Comando de Negociação 
das Federações e pelos re-
presentantes da ECT, após 
ampla maioria das assem-
bleias dos trabalhadores 
grevistas aceitarem a última 
proposta apresentada pelo 
vice-presidente do TST, mi-
nistro Ives Gandra, durante 
Audiência de Conciliação no 
dia 25 de setembro, e encer-
rarem a greve. Com a assi-
natura, os ecetistas ficaram 
de receber os valores retroa-
tivaos até 16 de outubro.  A 
íntegra do Acordo Coletivo 
de Trabalho 2015/2016 você 

confere no site do Sindicato 
(http://www.sintectgo.org.
br/novo/). Além disso, a dire-
toria do SINTECT-GO estará 
providenciando a confecção 
de cartilhas com o ACT para 
distribuir aos filiados. 

A última proposta
A proposta aprovada 

pela categoria ecetista man-
tém a GACT de R$ 200,00 a 
ser paga em duas parcelas, 
a primeira de R$150 retroa-
tiva a agosto de 2015 e a se-
gunda de R$50,00 será paga 
em janeiro de 2016; redução 
do compartilhamento dos 
tíquetes e universalização 
da entrega pela manhã até 
dezembro de 2016. Entre-

tanto, a diferença entre a 
última proposta do TST e 
a anterior está na definição 
de como será incorporada a 
nova gratificação. A GACT 
será incorporada em três eta-
pas, sendo R$100 em janeiro 
de 2016, R$50 em agosto de 
2016 e R$50 em janeiro de 
2017. 

Quanto aos benefícios 
manteve o reajuste de 9,56% 
sobre os tíquetes alimenta-
ção, vale cesta, reembolso 
creche/babá e auxílio para 
filhos com dependência. O 
compartilhamento dos tí-
quetes foi reduzido para 
0,5% para as referências sa-
lariais NM 01 a NM 63; 5% 
para referências salariais 

NM 64 a NM 90 e 10% para 
as referências salariais NS 01 
a NS 60, além disso, foi man-
tido o tradicional vale peru.

Contudo, o avanço mais 
significativo da última pro-
posta se deu na Cláusula que 
trata da Assistência Médica 
Hospitalar e Odontológica. 
A nova redação garante que 
qualquer mudança no Plano 
de Saúde só poderá ser fei-
ta mediante comum acordo 
com os trabalhadores, re-
presentados pelos sindica-
tos e Federações. Assim, o 
plano continua nos mesmos 
moldes (sem mensalidades) 
para todos os empregados, 
tanto para os atuais quanto 
para os futuros.

O último embate
Durante reunião para as-

sinatura do ACT 2015/2016, 
a direção da ECT, que antes 
concordava com a propos-
ta de universalização da 
entrega pela manhã até de-
zembro de 2016, proposta 
esta que foi aprovada nas 
assembleias, voltou atrás e 
propôs uma nova redação 
onde apenas se comprome-
te através da instituição de 
uma comissão formada por 
representantes da ECT e das 
Federações em fazer estudos 
para após 90 dias ampliar o 
número de unidades com 
entrega matutina.

Também houve altera-
ções na redação de algumas 
cláusulas sociais, dentre elas 
na cláusula 33 - Empregado 
Inapto para Retorno ao Tra-
balho. Agora a ECT terá que 
analisar os requerimentos 
em até 15 dias úteis, conta-
dos a partir da data do pro-
tocolo, e o benefício deverá 
ser pago na folha de paga-
mento subsequente (Saiba 
mais na página 4).

Enfim, assinado o ACT 2015/2016

Audiência de Conciliação no TST dia 25/09

Confira como ficou
Reajuste linear a ser aplicado na forma de gratificação (GACT), ou seja, sem incorporação 
imediata aos salários, no valor de R$200,00 que serão pagos em duas parcelas: R$150,00 a 
partir de agosto de 2015 + R$50,00 em janeiro de 2016.
Incorporação: R$100 em janeiro de 2016, R$50 em agosto de 2016, e R$50  em janeiro de 
2017.
Manutenção da GIP e sua incorporação conforme ACT 2014/2015

Salário 

Benefícios

Tíquete: Para quem trabalha de segunda a sexta: R$ 1.064,87 
                 Para quem trabalha de segunda a sábado: R$ 1.196,91;
Vale cesta: R$ 206,61; 
Vale-peru: R$ 891,28; 
Reembolso creche/babá: R$ 508,36; 
Auxílio Dependentes Especiais: R$ 807,23.

Plano de 
Saúde 

Criação de comissão paritária para tratar da cláusula 28 em até 30 dias, a contar da 
assinatura do novo ACT, não podendo a empresa adotar qualquer medida de alte-
ração do plano que não seja de comum acordo com os trabalhadores representados 
pelos sindicatos e Federações.

Negociações duras e com indiferença às reivindicações dos trabalhadores

Assinatura do ACT 2015/2016 no dia 06/10 no TST

Enquanto fingia que negociava, ECT recorreu ao TST, na surdina, antes mesmo de apresentar 
suas propostas rebaixadas e com fortes ataques ao plano de saúde. A categoria reagiu com greve.
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Mobilização

Greve Nacional e Unificada

Mobilização em Goiás
Embora a maioria dos tra-

balhadores em Goiás não tenha 
deliberado pela greve, a dire-
toria do Sindicato não poupou 
esforços no sentido de informar 
e mobilizar a base em todo o es-
tado. Assim, várias ações foram 
realizadas a partir de maio para 
preparar os trabalhadores para 
esta campanha salarial. Já na reta 
final, diante da postura da ECT 
em oferecer proposta econômica 
rebaixada, não apresentar avan-
ços em nenhuma cláusula social, 
e ainda propor a divisão da ca-

tegoria em relação ao plano de 
saúde, a diretoria do SINTECT-
-GO defendeu abertamente a 
deflagração da greve. Contudo, 
como em qualquer movimento 
democrático a maioria é quem 
decide e a decisão dos que com-
pareceram às assembleias foi res-
peitada, aprovou-se a proposta.  

Neste período, foram reali-
zadas reuniões setoriais e visitas 
formais e informais em todas as 
unidades, setores e departamen-
tos da Regional, agitação com 
carro de som, além da ampla di-

vulgação de informações através 
dos meios de comunicação do 
Sindicato.

A quantidade de assembleias 
convocadas em Goiás ao longo 
da Campanha Salarial foi am-
pliada. Além das Assembleias 
Gerais realizadas em Goiânia, 
foram chamadas Assembleias 
Regionais em 31 municípios 
goianos, e suas deliberações fo-
ram contabilizadas. Cerca de 500 
trabalhadores compareceram na 
Assembleia Geral do dia 15 de 
setembro em Goiânia.

Assembleia Geral em Goiânia no dia 15/09: ligeira maioria aprovou 
a proposta

Anápolis Goiás

Niquelândia Rio Verde

Jataí

Agitação em Carro de som no CTCE

• Reajuste Linear ao salário 
(Gratificação)
R$150,00 – Agosto/2015
R$50,00 – Janeiro/2016
• Incorporação 
R$100,00 – Janeiro/2016
R$50,00 – Agosto/2016
R$50,00 – Janeiro/2017
• Inflação 9,56% nos benefí-
cios
• Redução do compartilha-
mento nos vales alimentação
• Plano de Saúde – Manu-
tenção do plano sem nenhu-
ma alteração.

• Reajuste Linear ao salário 
(Gratificação) 
R$150,00 – Agosto/2015
R$50,00 – Janeiro/2016
• Incorporação 
R$50,00 – Agosto/2016
R$150,00 Sem previsão de 
incorporação
• Inflação 9,56% nos benefí-
cios
Redução do compartilha-
mento nos vales alimentação
• Plano de Saúde – Exclusão 
do pai e da mãe e cobrança 
de mensalidades

Propostas apresentadas em audiências no TST
Em 11 de setembro

Sem Greve
Em 25 de setembro

Com Greve

Movimento que durou treze dias, ainda que dividido, provocou avanços nas propostas  do 
TST e garantiu a manutenção de uma conquista histórica: nosso modelo de plano de saúde.

“soU aTENDENTE E EsTa lUTa TaMbéM é MiNha”

Ecetistas participam do III Encontro de 
Atendentes Comerciais

Para ampliar ainda 
mais a mobilização 
entre os trabalha-

dores da área de atendi-
mento e se aprofundar nas 
questões relativas ao dia-dia 
do atendente comercial, o 
SINTECT-GO promoveu no 
dia 12 de setembro, no Clu-
be Ferreira Pacheco, em Goi-
ânia, a 3ª edição do Encontro 
Regional dos Atendentes 
Comerciais.

Na oportunidade foram 
discutidos temas importan-
tes, como a atual conjuntu-
ra política do país, saúde 
mental no trabalho, assédio 
moral, as propostas de mu-
danças no plano de saúde e 
a pauta de reivindicações es-
pecíficas do atendente. 

Representando a Central 
Única dos Trabalhadores 
(CUT), o ex-deputado esta-
dual Mauro Rubem fez uma 
análise da situação política 
do país. Ele explicou que o 
Brasil está sendo acometido 
por uma crise política e eco-

nômica, e esta última resul-
ta, entre outras coisas, de cri-
ses pelo mundo afora, como 
a da Grécia.

Jornada excessiva no 
trabalho, desvalorização da 
profissão, atividades perigo-
sas, assédio moral, pressão 
por resultados, ambiente 
físico inadequado, salário 
defasado, entre outros, são 
fatores que desencadeiam 
o desgaste psíquico, e con-
sequentemente o transtor-
no mental do trabalhador. 
Segundo a Dra. Cristina 
Ramos do CEREST (Centro 
de Referência em Saúde do 

Trabalhador), entre os anos 
de 1998 e 2002, foram gastos 
R$ 1,82 bilhões em benefí-
cios para trabalhadores com 
problemas ligados à Saúde 
Mental, tais como depressão, 
estresse, esquizofrenia e al-
coolismo. Ela explicou como 
prevenir, identificar e tratar 
doenças mentais, tal como a 
síndrome de Burnout.

Na segunda parte do 
evento, a advogada do Sin-
dicato, Dra. Giseli Costa, 
explanou sobre o assédio 
moral e suas consequências 
no trabalho. De acordo com 
ela, o assédio moral se ca-

racteriza pela exposição dos 
trabalhadores a situações 
constrangedoras, repetitivas 
e humilhantes durante a jor-
nada de trabalho.

Para informar os traba-
lhadores acerca das mu-
danças no plano de saúde, 
o Gerente da Postal Saúde 
– Núcleo GO, 
Francisco An-
tonio de Souza, 
explicou as di-
ferenças entre 
o plano Cor-
reiosSaúde e 
o plano Postal 
Mais Saúde.

 O evento que já é con-
siderado um dos mais im-
portantes pela categoria, 
combina formação político-
-sindical e confraternização, 
propicia a troca de experiên-
cias entre os trabalhadores 
e comprova que o Sindicato 
defende e representa os inte-
resses dos trabalhadores de 
todas as áreas da Empresa. 
O Encontro foi aprovado pe-
los trabalhadores. 

Com a iniciativa a atu-
al diretoria espera haver 
contribuído para incutir na 
consciência dos companhei-
ros e companheiras atenden-
tes comerciais a importância 
de se intensificar a participa-
ção destes nas lutas da cate-
goria.

A ampliação da convocação de assembleias regionais e intensa mobilização com carro de som foram alguns dos destaques desta Campanha

Ainda vale a pena acreditar na luta!

A Campanha salarial deste ano de-
monstrou mais uma vez que a mo-
bilização continua sendo a principal 

arma para se avançar e impedir a retirada de 
direitos.

Foram desmascarados todos aqueles que, 
sendo gestores da Empresa ou integrantes do 
próprio movimento sindical, pregavam que não 
era possível avançar.  Que na ocasião, usaram 
o discurso da crise econômica para confundir e 
desmobilizar os trabalhadores.

Provou-se que com a unidade nacional e a or-
ganização da luta, ainda que em cenários nebu-
losos ou adversos, de instabilidade econômica e 
crise política, também é possível algum avanço 
ou “tirar leite de pedra”.

O êxito só não foi maior porque o movimento 
grevista, embora muito forte em algumas bases 
sindicais, ainda estava dividido, e a ECT outra 
vez contou com aquele que vem se tornando 
seu parceiro e principal aliado, o TST. E este, na 
“martelada”, impôs o recuo do movimento.

Mas não foi fácil, e ninguém em sã consciên-
cia, imaginava que seria...

Negociações duras, com intransigências e in-
diferenças às reivindicações dos trabalhadores 
desde as primeiras reuniões. Propostas econô-
micas rebaixadas, simples reedição de cláusulas 
sociais e a tentativa a todo custo de retirar direi-
tos, principalmente, no plano de saúde da cate-
goria.

Bastaram poucos dias de deflagração do mo-
vimento paredista, para assistirmos a ECT, que 
em mesa de negociação chegou a afirmar que 
dispunha de uma reserva em caixa de mais R$ 
50 milhões para cobrir todos os prejuízos com 
uma greve de até 21 dias, mais uma vez pedir 
arrego ao TST, propondo um novo Dissídio Co-
letivo. Uma prova de que os representantes dos 
Correios estavam blefando.

Aliás, a ECT nem aguardou a deflagração da 
greve da categoria para solicitar a interferência 
do TST.  O pedido de mediação nas negocia-
ções à Vice Presidência daquele Tribunal, já ha-
via sido protocolado antes mesmo da Empresa 
apresentar suas propostas rebaixadas.  Uma 
clara demonstração de que realmente a ECT não 
pretendia, em momento algum, negociar com os 

trabalhadores. Uma farsa montada para produ-
ção de atas que seriam juntadas ao processo do 
Dissídio.

Agora, a preocupação do movimento sindi-
cal consiste em como se organizar para enfrentar 
a ECT e o seu aliado de última hora, o TST. Por 
enquanto o Tribunal, tem sido o limite. E nesta 
campanha, os trabalhadores não acumulavam 
forças para fazer um enfrentamento direto a Ele.

Mas a luta dos trabalhadores ecetistas não 
termina com o fim da greve, nem com a even-
tual assinatura do Acordo. Ela vai continuar no 
dia-dia. Além de exigir o fiel cumprimento do 
acordo assinado, devemos seguir lutando por 
mais contratações, contra a superexploração, 
por condições de trabalho decentes, contra o as-
sédio moral, pela manutenção e ampliação da 
rede credenciada do nosso plano de saúde, con-
tra a privatização dos Correios e contra as políti-
cas equivocadas do Governo.

Sempre teremos motivos para lutar.
 

Wesley Martins, 
Dirigente Sindical

EDiTorial

Diante do descaso 
da ECT na mesa 
de negociação, 

dos ataques iminentes ao 
nosso plano de saúde e das 
propostas rebaixadas feitas 
pela Empresa e pelo TST 
durante audiência de me-
diação no dia 11/09, mais 
de 20 bases sindicais rejei-
taram a primeira propos-
ta feita pelo ministro Ives 
Gandra e aderiram à greve 
nacional da categoria, ini-
ciada no último dia 15 de 
setembro. 

Um diferencial desta 
greve foi a unidade nacio-

nal proposta pelos dirigen-
tes das federações represen-
tativas dos trabalhadores 
dos Correios que, primeiro 
sentaram-se à mesma mesa 
para negociar e, depois, re-
solveram unificar o calen-
dário de lutas, deliberando 
pela mesma data de defla-
gração da greve. Uma gre-
ve nacional unificada não 
acontecia há anos.

O êxito da greve
A proposta aprovada 

após a greve nem de lon-
ge contempla as reivindi-
cações dos trabalhadores, 

contudo apresenta peque-
nos avanços nas cláusulas 
econômicas, se comparada 
a anterior, e principalmen-
te em relação ao plano de 
saúde. A greve impôs uma 
derrota a ECT, que foi obri-
gada a recuar com sua ten-
tativa de atacar o plano por 
meio da cobrança de men-
salidades e exclusão dos 
pais como dependentes.

 Agora, qualquer altera-
ção no plano de saúde só 
poderá ser feita mediante 
acordo entre a representa-
ção dos trabalhadores e da 
Empresa.
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Ao se fechar um 
Acordo Coleti-
vo de Trabalho, 

a categoria precisa estar 
atenta às cláusulas sociais 
e não somente às cláusulas 
econômicas. Para muitos 
trabalhadores elas não são 
tão importantes, mas quem 
vivencia a necessidade de 

usar realmente a cláusu-
la social, reconhece a sua 
importância. No ano pas-
sado, ao assinarem o ACT 
2014/2015, os ecetistas tive-
ram uma conquista históri-
ca, a cláusula 33- Emprega-
do Inapto para Retorno ao 
Trabalho. 

Antes da existência da 
cláusula 33, o 
trabalhador 
que tirava 
uma licença 
médica por 
mais de 15 
dias vivia um 
dilema: não 
recebia da 
ECT, pelo fato 
da licença ser 
superior a 15 

dias, e nem do INSS (Insti-
tuto Nacional do Seguro So-
cial), por questões burocrá-
ticas ou simples negativa, 
ou, o trabalhador ficava no 
“limbo” (veja quadro abai-
xo). Além de estar doente, e 
sem dinheiro, o trabalhador 
ainda tem que enfrentar o 
transtorno de ir ao INSS e 
ter que voltar sem perícia 
marcada ou agendada para 
90 dias. E se os servidores 
estiverem em greve, a situ-
ação se arrasta mais ainda.

Contudo, a partir do 
ACT 2014/2015 os ecetistas 
conquistaram um benefício 
significativo com a criação 
da cláusula 33- Emprega-
do Inapto para Retorno ao 
Trabalho, que foi mantida e 

melhorada no novo Acordo.
 A cláusula garante que a 

ECT irá remunerar o traba-
lhador que não pode voltar 
ao trabalho (conforme lau-
do médico) mesmo quando 
o INSS disser que ele pode.  
Entretanto, o dinheiro pago 
pela ECT deverá ser devol-
vido assim que o INSS libe-
rar o pagamento do benefí-
cio ao trabalhador.

Apesar de já se ter pas-
sado um ano e a cláusula 33 
já estar funcionando, mui-
tos trabalhadores a desco-
nhecem. Além disso, por 
questões burocráticas tam-
bém na ECT, o pagamento 
ao trabalhador estava de-
morando muito para ser re-
alizado. Por isso, alterações 

foram feitas na cláusula 33 
no ACT 2015/2016. Agora, 
entre outras coisas, a ECT 
deverá analisar os requeri-
mentos em até 15 dias úteis, 
contados a partir da data 
do protocolo, e o benefício 
deverá ser pago na folha de 
pagamento subsequente.

Fim do “Limbo”

No limbo, os carteiros Carlos Alberto e Leandro Canedo 
requereram a cobertura da cláusula 33

“A ECT garantirá o imediato retorno 
ao trabalho para trabalhadores (as) que 
tiveram cessado o seu benefício, por te-
rem sido considerados (as) aptos (as) 
para o trabalho pelos peritos do INSS”.

Confira a Cláusula 33 completa no ACT 
2015/2016, disponível no site do SINTECT-GO

Cláusula 33 - Empregado Inapto 
para Retorno ao Trabalho

Para requerer o benefício, 
o trabalhador deve procurar 
a ECT e apresentar o laudo 
médico que diz que ele não 
pode exercer sua atividade, 
o ASO de inapto (fornecido 
pela Empresa assim que o 
trabalhador apresenta licen-
ça médica), o requerimento 
do INSS e a negativa da li-
cença (abertura de recurso) 
ou a negativa da prorroga-
ção (saiba mais no quadro 
ao lado). O setor abrirá um 
procedimento administra-
tivo da cláusula 33, e re-
passará para o médico dos 
Correios, que deverá fazer 
um novo ASO para ver se o 
trabalhador realmente preci-
sa da prorrogação, validar o 
laudo do médico inicial, e só 

assim realizar o pagamento.
O primeiro pagamento é 

demorado, pois a documen-
tação precisa ser enviada 
para Brasília. Recentemente 
um trabalhador recebeu três 
meses (fevereiro, março e 
abril) dos Correios, e o seu 
processo no INSS reconhe-
ceu pagamento até o dia 17 
de junho, então ele recebeu 
um valor X dos Correios 
e um valor Y do Instituto. 
Agora, ele deve informar 
para a empresa que o INSS 
reconheceu o seu recurso e 
solicitar uma forma de de-
volver o dinheiro para os 
Correios, pois a cláusula 33 
estabelece a devolução do 
dinheiro. Como o trabalha-
dor ainda continua doente, 

ele fez um novo recurso no 
INSS e levou aos Correios, 
que deverá pagar os meses 
de junho, julho e agosto, 
quando a decisão do recurso 
sair, ele deve, 
novamente, 
devolver o di-
nheiro à Em-
presa.

“A cláusu-
la garante que 
o trabalhador 
terá seis meses 
para receber 
pelo menos 
dos Correios. 
Se a doença 
dele passar 
de seis meses, 
ele precisa pe-
gar toda a sua 

documentação (prontuário 
médico do Correios, o pron-
tuário médico do INSS, re-
querimento da cláusula 33) 
e marcar no Sindicato, para 

que possamos pegar esse 
novo laudo e solicitar o seu 
afastamento pelo INSS, nem 
que seja por via judicial”, 
afirma a Dra. Giseli Costa.

O carteiro Carlos Alberto, do 
CDD Liberdade, pegou uma li-
cença de 60 dias, a qual venceu no 
último dia 25 de agosto, porém o 
INSS considerou o benefício só até 
o dia 31 de julho. Ao ir fazer uma 
nova perícia, o seu pedido foi ne-
gado. Preocupado e sem saber o 
que fazer, o carteiro foi até o Setor 
Ambulatorial da Empresa, onde 
recebeu orientação acerca da cláu-
sula 33 do ACT 2014/2015, que, até 

então, ele não conhecia. “Eu não 
sabia dessa cláusula 33 e já esta-
va em desespero sem saber o que 
fazer, então procurei mais infor-
mações no Acordo Coletivo. Ela é 
muito boa, pois era para eu rece-
ber agora dia 18 e o INSS indeferiu 
meu pedido, e como eles estão de 
greve, não tem como eu entrar com 
recurso”, afirmou Carlos Alberto.

Já o carteiro Leandro Cane-
do, do CDD Coimbra, soube da 

cláusula ao procurar o 
SINTECT-GO. “Gestor 
nenhum me comunicou, e 
mesmo quando eu fiquei 
sabendo da cláusula 33 
pelo Sindicato, ao ques-
tioná-los, ninguém na 
Empresa soube me infor-
mar. Estou há três meses 
encostado, e a próxima 
perícia é no final do mês”, 
explicou. 

Como Requerer o benefício da Cláusula 33

Trabalhadores solicitam benefício

LIMBO

É a situação em que o tra-
balhador está afastado por 
licença médica e não está re-
cebendo nenhuma remune-
ração salarial. Não recebe da 
empresa, pois a licença é su-
perior a 15 dias e não recebe 
do INSS, devido à burocracia 
e demora do Instituto.

Fique por dentro
Quando um trabalhador recebe um laudo dizendo que ele não 

pode trabalhar, ele deve apresentar esse laudo na ECT, que lhe forne-
cerá um ASO de inapto. Como qualquer trabalhador só fica encosta-
do por 15 dias pela Empresa, no 16º dia ele deve ir ao INSS e agendar 
uma perícia através da Central de Atendimento 135. Se a licença for 
concedida, o trabalhador ficará afastado pelo período determinado 
pelo INSS (alta programada), e 15 dias antes do seu benefício acabar, 
ele dever fazer um requerimento de prorrogação e aguardar. Se o 
INSS negar a prorrogação, o trabalhador tem direito à cláusula 33. 

Caso a licença não seja concedida no INSS, ele deve fazer um recur-
so no Instituto e também requerer a cláusula 33 na Empresa. Ou seja, 
o trabalhador terá direito a cláusula 33 se o INSS negar a licença e for 
preciso entrar com pedido de reconsideração, recurso, ou se o INSS 
negar a prorrogação da licença.

Casas sem núme-
ro, ruas com dois 
nomes, imóveis 

com numeração duplica-
da, esses são só alguns dos 
problemas que os carteiros 
enfrentam todos os dias na 
hora de realizar seu traba-
lho. Contudo, o problema 
do endereçamento está 
com os dias contados em 
Goiás, graças à iniciativa do 
Sindicato.

A questão dos endereça-
mentos é tão grave em Goi-
ás, que sempre é destaque 
nos meios de comunicações 
do Estado. Nos últimos me-
ses, aos menos oito repor-
tagens foram veiculadas na 
mídia goiana. Além disso, 
audiência públicas vêm 
sendo realizadas em alguns 
municípios para debater a 
necessidade da regulariza-
ção dos endereços.

Em maio deste ano, a 
Associação Goiana de Mu-
nicípios (AGM), parceira 
do SINTECT-GO na luta 
pela regularização dos en-
dereços, fechou um con-
vênio com a Geopix para 
a realização do endereça-
mento municipal por meio 
do geoprocessamento. O 

sistema, que 
define o marco 
zero do municí-
pio e divide as 
cidades em se-
tores, quadras 
e lotes, a partir 
da cartogra-
fia organizada 
do município, 
já foi utilizado 
em Goianésia, 
um dos 27 mu-
nicípios com 30 
mil habitantes 
definidos como 
prioritários na 
ação.

“Resolvemos adequar o 
geoprocessamento de Goia-
nésia ao Plano Diretor de 
Endereçamento Postal do 
município. A partir do cru-
zamento dessas avenidas, 
nós distribuímos geogra-
ficamente a cidade. Todas 
as vias que cortam a cidade 
na vertical que estão acima 
do marco zero fazem parte 
do Norte e todas aquelas 
abaixo são integrantes do 
Sul. Da mesma forma, divi-
dimos em Leste e Oeste as 
vias horizontais que estão à 
direita e à esquerda, respec-
tivamente, do marco zero”, 

destacou Luiz Fernando, 
representante da Geopix.

Em Quirinópolis, no sul 
goiano, o serviço de nume-
ração e renumeração das 
ruas, avenidas e praças foi 
concluído em 2014. A ação, 
que resultou do amplo es-
forço do SINTECT/GO, do 
gestor da unidade da cida-
de, Sr. Wilton Pereira, e do 
Delegado Sindical Wesley 
José (in memorian), resul-
tou de um Inquérito Civil 
(nº 1.18.003.000066/2013-
11) instaurado pela Procu-
radoria da República no 
Município de Rio Verde/
GO – Ministério Público Fe-
deral, após o secretário de 

interior 
do SIN-
TECT/
GO, 
Ales-
sandro 
Alves 
de An-
drade, 
enviar 
uma re-
presen-
tação ao 
órgão 
infor-
mando 
sobre as 

dificuldades que os cartei-
ros tinham em realizar os 
serviços de entregas devido 
aos problemas de endereça-
mento na cidade. Porém o 
Ministério Público Federal 
entendeu que as condições 
de trabalho dos emprega-
dos da ECT iam além de 
sua atuação.

Uma nova representa-
ção foi proposta pelo com-
panheiro Alessandro, e o 
inquérito civil foi reconsi-
derado, mas questionando 
a administração municipal 
de Quirinópolis e não mais 
a empresa. Em dezembro 

de 2013, após ser convida-
da a prestar informações, a 
Prefeitura da cidade infor-
mou que a Lei nº 3.072/2013, 
que visa regulamentar os 
serviços de numeração e 
renumeração de prédios e 
terrenos no Município, ti-
nha entrado em vigor.

No arquivamento do In-
quérito Civil, assinado no 
dia 20 de maio de 2014, foi 
confirmado que os serviços 
visando à regulamentação 
dos endereços em Quirinó-
polis já se encontravam em 
fase final. 

Em dezembro de 2013, 
a Câmara de Aparecida de 
Goiânia aprovou o proje-
to do vereador Helveci-
no Moura (Projeto de Lei 
nº088, de 11 de Novembro 
de 2013.) que solicitava o 
emplacamento e numera-
ção das vias públicas, além 
de colocar numeração pre-
dial e de caixa receptora de 
correspondência em cada 
domicílio do município. Se-
gundo o IBGE, Aparecida 
de Goiânia e o entorno de 
Brasília, estão entre as cida-
des mais críticas de endere-
çamento do Estado. 

Surgem os primeiros resultados da 
iniciativa do Sindicato

Foto: Reprodução Internet

rEgUlarização DE ENDErEços EM goiás

Audiência Pública em Goianésia no dia 23 de setembro

Após alguns levanta-
mentos realizados pelo 
SINTECT-GO, os direto-
res concluíram que o pro-
blema do endereçamento 
na DR/GO atrasa e preju-
dica o serviço do carteiro, 
bem como a qualidade do 
serviço prestado ao clien-
te. Desse modo, em 2011, 
o Sindicato procurou a 
direção dos Correios em 
Goiás em busca de uma 
solução conjunta para o 
problema.

Em 2013, o Sindicato, 
por meio de sua assesso-
ria jurídica, protocolou 
no Ministério Publico 
Federal de Goiás (MPF-
-GO) uma representação 

exigindo que o órgão no-
tificasse todas as prefeitu-
ras de Goiás para regula-
rizarem e padronizarem 
os endereços das cidades, 
seguindo uma orienta-
ção nacional. Cumprin-
do, assim, a portaria de 
nº. 567/2011, artigo 2º, do 
Ministério das Comunica-
ções, que diz que a ECT 
deve entregar as corres-
pondências sempre que 
atendidas algumas condi-
ções, entre elas, a correta 
indicação do endereço 
do objeto postal, placas 
indicativas de nomes e a 
numeração de forma or-
denada, individualizada 
e única. Em resposta, o 

MPF afirmou que notifi-
caria a Associação Goiana 
dos Municípios (AGM) 
pedindo providência para 
a situação.

Durante os vários en-
contros realizados entre 

o SINTECT-GO, MPF e 
ECT, várias ações foram 
propostas, entre elas o le-
vantamento do déficit de 
endereçamento nos mu-
nicípios filiados por parte 
da AGM e das Câmaras 

Municipais, estudos téc-
nicos que buscasse iden-
tificar as irregularidades 
e possíveis soluções por 
parte da ECT, e o Sindi-
cato foi atrás de possíveis 
soluções para o problema.

Após ação do Sindicato cria-se comissão para enfrentar o problema

avaNço social

 Cláusula 33 do ACT assegura pagamento de salários a trabalhador afastado enquanto este não 
receber o benefício do INSS. Novo ACT define prazo para pagamento do benefício. 
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Prestação de Contas - Janeiro a Junho de 2015
 JUNHO 

 222.873,81 
 80.884,54 
 - 
 1.417,79 
 1.136,07 
 - 
 1.000,00 
 84.438,40 
 307.312,21 

 MAIO 

 318.928,54 
 77.344,06 
 221.468,09 
 1.778,32 
 1.595,88 
 43.483,32 
 2.000,00 
 347.669,67 
 666.598,21 

ABRIL

 350.049,40 
 83.830,74 
 - 
 1.653,75 
 1.707,08 
 150.000,00 
 - 
 237.191,57 
 587.240,97 

 MARÇO 

 335.537,94 
 83.435,52 
 - 
 3.948,66 
 1.375,92 
 114.202,25 
 - 
 202.962,35 
 538.500,29 

FEVEREIRO

 309.246,00 
 84.262,70 
 - 
 2.808,11 
 1.578,66 
 - 
 - 
 88.649,47 
 397.895,47 

JANEIRO 

 293.917,34 
 78.326,98 
 - 
 1.415,16 
 1.578,21 
 - 
 - 
 81.320,35 
 375.237,69 

II- APLICAÇÃO DOS RECURSOS
B-DESPESAS : 
B.01-  Despesas  C/ Pessoal: Salários/Férias/Vale Transp./Rescisões e Estagiárias
B.02- Despesas C/ Encargos Sociais (INSS, FGTS, PIS, IRRF)
B.03- Despesas C/ Assessoria Jurídica 
B.04- Despesas C/ Serv. Téc. Profissionais: Assessoria Contábil
B.05- Despesas C/ Liberações Diretores/Delegados/Conselho Fiscal
B.06- Despesas C/ Viagens Interiores (Visitas Locais de Trabalho/DF)
B.07- Despesas C/ Material de Escritório/Informática
B.08- Despesas C/ Material de Limpeza/Higiene/Cozinha 
B.09- Despesas C/ Energia Elétrica
B.10- Despesas C/ Água/Esgoto
B.11- Despesas C/ Telecomunicações
B.12- Despesas C/ Combustível
B.13- Despesas C/ Veículos: (Licenc/DPVAT, Peças, Mão de Obra, Lavajatos/
SEGUROS)
B.14- Despesas C/ Custas Judiciais/Extratos/Autenticações/Cópias
B.15- Despesas C/ Manutenção da Sede
B.16- Despesas C/ Manutenção Máquinas e Equipamentos/Móveis/Locações 
B.17- Despesas C/ Refeições/ Lanches/ Reuniões da Diretoria Colegiada 
B.18- Despesas C/ Assinatura de Jornal/ Revistas/ Livros Jurídicos
B.19- Despesas C/ Postagens (Cartas, Sedex, Jornais)
B.20- Despesas C/ Segurança/Alarme da Sede
B.21- Despesas C/ Site Internet/Provedor/ Programa de Filiação
B.22- Despesas C/ Floricultura (Postumas)
B.23- Despesas C/ Repasse de Indenizações Trabalhistas/ Ações Judiciais 
B.24- Despesas C/ Repasse de Imposto Sindical SINTECT-TO 2015
B-25- Despesas C/ Despesas c/ Financiamento dos Veículos/ Parcelas
B.26-  Despesas  C/ Assembléia/Manifestações/ Curso Form. Sindical/ Sonorização/
Greve/ Encontro Nacional das Mulheres / CONREP / CONTECT / Plenárias
B.27- Despesas C/ Divulgação e Publicidade (Jornais,Boletins,Editais,Informativos)
B.28- Despesas C/ Encargos Financeiros (Tarifa C/C, Taxas Doc/T ransf/IRRF)
B.29- Despesas C/ Filiações - CUT NACIONAL
B.30- Despesas C/ Aquisição de Móveis e Utensílios 
B.31- Despesas C/ Aquisição de Imóveis - Lote/ Terreno 
 
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS
Saldo Disponível em: (Caixa-Bancos C/C e Poupança: Final de cada mês)

I- ORIGEM DOS RECURSOS:
A- RECEITAS:
Saldo Disponível em:(Caixa e Banco C/C Poupança: Início de cada mês)
A.1- Receitas de Mensalidade dos Sindicalizados
A.2- Receitas c/ Contribuição Imposto Sindical GO e TO
A.3- Receitas c/ Contribuições(Aposentados,Afastados,Demitidos)
A.4- Receitas c/ Aplicações em Poupança
A.5- Receitas c/ Indenizações p/ Filiados / Ações Judiciais
A.6- Receitas c/ Locação de Sala p/ Departamento Jurídico
TOTAL DA ORIGEM DO RECURSOS
TOTAL ORIGEM DOS RECURSOS + SALDO DISPONÍVEL 

 JUNHO 

  12.872,96 
 2.937,88 
 20.000,00 
 1.182,00 
 - 
 2.688,52 
 916,60 
 393,49 
 447,08 
 398,92 
 2.668,54 
 4.277,86 
 
3.007,16 
 1.074,07 
 - 
 806,10 
 3.568,39 
 - 
 511,05 
 216,00 
 3.000,00 
 - 
 - 
 - 
 3.358,46 

 27.300,00 
 5.246,00 
 398,51 
 2.837,72 
 - 
 - 
 
100.107,31 
 207.204,90 

 MAIO 

  9.935,47 
 3.213,11 
 20.000,00 
 1.182,00 
 - 
 2.806,65 
 439,60 
 165,86 
 440,81 
 315,02 
 2.571,59 
 4.052,81 

 1.408,77 
 1.579,15 
 85,00 
 843,25 
 2.930,84 
 52,80 
 160,35 
 216,00 
 3.000,00 
 - 
 42.576,00 
 40.043,65 
 3.358,46 

 19.107,79 
 4.880,00 
 521,23 
 2.838,19 
 - 
 275.000,00 

 443.724,40 
 222.873,81 

ABRIL

 14.499,67 
 2.746,45 
 20.000,00 
 1.182,00 
 2.765,16 
 565,26 
 - 
 21,58 
 401,44 
 302,10 
 2.590,27 
 3.875,24 
 
3.341,53 
 34,46 
 243,56 
 821,90 
 2.841,69 
 - 
 141,35 
 222,90 
 3.922,32 
 250,00 
 186.720,32 
 - 
 3.431,71 

 10.276,90 
 2.624,40 
 634,28 
 2.836,31 
 1.019,63 
 - 
 
268.312,43 
 318.928,54 

 MARÇO 

 10.953,91 
 3.055,64 
 17.600,00 
 1.182,00 
 - 
 1.003,02 
 1.517,43 
 267,13 
 554,93 
 282,49 
 4.356,63 
 5.304,43 

 5.228,45 
 717,30 
 40,00 
 712,70 
 2.847,42 
 1.599,51 
 709,88 
 216,00 
 - 
 - 
 80.000,00 
 - 
 3.358,46 

 4.840,00 
 7.318,00 
 548,84 
 2.837,72 
 1.399,00 
 30.000,00 
 
188.450,89 
 350.049,40 

FEVEREIRO

  11.086,03 
 3.714,64 
 12.600,00 
 1.182,00 
 516,58 
 1.967,43 
 3.130,66 
 46,00 
 253,74 
 674,71 
 914,44 
 4.106,00 
 
5.409,95 
 265,59 
 159,60 
 2.920,03 
 3.141,22 
 1.320,00 
 439,60 
 216,00 
 89,70 
 220,00 
 - 
 - 
 3.373,11 

 1.319,34 
 - 
 454,85 
 2.836,31 
 - 
 - 
 
62.357,53 
 335.537,94 

JANEIRO 

  10.828,42 
 2.859,08 
 12.600,00 
 1.086,00 
 609,72 
 1.053,47 
 2.635,52 
 378,05 
 400,33 
 358,21 
 2.638,82 
 5.149,15 
 
1.718,34 
 213,05 
 65,00 
 637,40 
 2.726,84 
 330,00 
 141,35 
 216,00 
 2.650,00 
 - 
 - 
 671,77 
 3.358,46 

 1.690,00 
 5.207,70 
 479,88 
 2.839,13 
 2.450,00 
 - 
 
65.991,69 
 309.246,00 

Aparecida de Goiânia, 30 de junho de 2015

Eziraldo Santos Vieira 
Secretário Geral  

 Elizeu Pereira da Silva
Secretário de Finanças

Luciene Pereira Lemes
Téc. Contábil CRC 0010.505/GO  

Conselho Fiscal Titulares
Adailton de Azevedo Rodrigues Rosineide Lopes Cardoso

Conselho Fiscal Suplente
Célia Regina da Silva 

Alguns advoga-
dos estão asse-
diando os tra-

balhadores dos Correios 
para que os contratem para 
propor Ação Individual. 
Contudo, eles não explicam 
para os trabalhadores que 
já existem Ações Civis Pu-
blicas propostas pelo SIN-
TECT-GO com julgamento 
procedente no Tribunal Re-
gional do Trabalho, e que 
a demanda individual im-
plica em abrir mão do que 
foi conquistado nas Ações 
Civis Públicas. 

Uma atendente compa-
receu ao Sindicato e contou 
que uma advogada esteve 
em sua agência falando 
que ela tinha direito a en-

trar com uma Ação Indi-
vidual para a adequação 
da jornada do atendente 
de Banco Postal de 6 horas 
diárias. Como a trabalha-
dora não lembrava que o 
SINTECT-GO já tinha uma 
demanda coletiva sobre o 
assunto, proposta em 2010 
e julgada procedente, ela 
deu entrada na Individu-
al. Em nenhum momento 
a advogada que abordou 
a trabalhadora informou 
sobre a Ação Civil Pública, 
muito menos que ela per-
deria os direitos garantidos 
na demanda proposta pelo 
Sindicato (Entenda no qua-
dro abaixo*). Porém, a fez 
assinalar na ata de audi-
ência que: “A trabalhadora 

declara que abre mão dos 
direitos da Ação Civil Pú-
blica...”.  Ou seja, a advoga-
da induziu a trabalhadora 
a abrir mão de algo que já 
está ganho, com retroação 
dos direitos ao ano de 2005 
para propor, em 2015, uma 
ação individual nova, que 
ainda não tem sentença, 
não se sabe a solução, e que 
na prática significa reduzir 
em cinco anos o valor total 
das parcelas vencidas que 
a trabalhadora tem direito. 
Calcula-se um prejuízo de 
pelo menos 50 mil reais à 
atendente.

Por isso, o SINTECT-
-GO informa que é impor-
tante pesquisar e saber no 
próprio Sindicato sobre 

as Ações Civis Públicas 
propostas pela instituição 
antes de entrar com uma 
Ação Individual, bem 
como quais são os preju-
ízos e benefícios da mes-
ma. “O papel do Sindicato 
é informar qual a melhor 
opção para o trabalhador. 
Nós estamos à disposição 
do trabalhador e sempre 
que nos solicitarem es-
clarecimentos iremos in-
formar se o caso concreto 
trará benefícios ao filiado 
fazer ação individual ou 
se lhe trará prejuízos, para 
que assim ele possa tomar 
uma decisão consciente”, 
destacou a assessora jurí-
dica do Sindicato, a advo-
gada Gizeli Costa.

Algumas ações coletivas propostas 
pelo SINTECT-GO

Ação de Banco Postal - jornada 6 horas, 
horas extras e reflexos;
Progressão horizontal por antiguidade e 
mérito do PCCS 95- realinhamento e pa-
gamento;
Ação indenizatória por assalto em Agên-
cia de Banco Postal;
Ação dos reflexos das diárias superiores a 
50% do salario base na remuneração;
Cobrança do pagamento do feriado da 
consciência negra em Aparecida de Goi-
ânia;
Ação da segurança nas agências de Banco 
Postal- PDM e segurança armado;
Ação de combate à mão-de-obra terceiri-
zada  temporária- MOT;
Ação do enquadramento automático e 
termo de não aceite PCCS/08;
Ação de combate à mão de obra terceiri-
zada por cessão de prefeitura e LTR;

*Direito garantido nas Ações Civis Públicas – quebra de prescrição 
A prescrição dos direitos em uma ação trabalhista funciona da seguinte maneira:
O Trabalhador pode cobrar os direitos vencidos de até cinco anos da data da entrada do processo, se ele ainda for empregado da empresa. Se ele não for, ele pode cobrar 

dois anos. A Ação Civil Pública que exige a adequação da jornada de seis horas para atendentes de Banco Postal é de 2010, assim, ela está cobrando de 2005 em diante as 
duas horas extras diárias e seus reflexos em FGTS, 13º, férias, e outros. A demanda foi procedente no primeiro grau (juiz) e no segundo grau (Tribunal do Trabalho de Goiás) 
e está no TST aguardando julgamento do recurso dos Correios. Assim, se o trabalhador propuser uma nova demanda individual, por exemplo, neste ano de 2015, os direitos 
somente retroagirão a 2010, e ele estará abrindo mão das horas extras e reflexos de 2005 a 2010 que estão garantidos na Ação Civil Pública. A Ação movida pelo SINTECT-GO 
para adequação da jornada de seis horas para atendentes de Banco Postal já teve uma sentença, um acórdão no Tribunal Regional do Trabalho, e agora está em Brasília. O 
próximo passo é o julgamento pelo TST, onde ela poderá ser mantida ou negada. Portanto, não há impedimento que o trabalhador proponha uma ação individual a qualquer 
momento, desde que ele esteja consciente que para isso abrirá mão do que foi ganho na Ação Civil, o que significa perder cinco anos dos direitos vencidos.

Mesmo com a existência de Ações Coletivas propostas pelo Sindicato, trabalha-
dores estão sendo abordados por advogados para propor a mesma demanda

O SINTECT-GO 
está coletando a 
documentação 

dos carteiros motociclistas 
para dar entrada nas Ações 
Individuais para que a ECT 
pague os dois adicionais ao 
trabalhador. Ações de vá-
rios trabalhadores já foram 
propostas pelo Sindicato.

As primeiras decisões 
favoráveis à acumulação do 
Adicional de Periculosidade 
e do Adicional de Atividade 
de Distribuição e/ou Cole-
ta Externa (AADC) para os 
carteiros que trabalham em 
motocicletas já começaram 
a ser publicadas. São deci-
sões de primeira instância, 

mas que comprovam que 
os dois adicionais podem 
ser acumulados.

No final de setembro 
saiu a primeira sentença 
de acumulação dos adi-
cionais para um carteiro 
motorizado na Paraíba, 
após decisão da 7ª Vara 
do Trabalho. Os Correios 
foram condenados a pa-
gar o “Adicional de Peri-
culosidade, a partir de 18 de 
junho de 2014, no percentu-
al equivalente a 30% (trinta 
por cento) do seu salário-ba-
se, enquanto permanecer 
laborando como Carteiro 
Motorizado, cumulado com 
o pagamento do AADC, 

também no percentual de 
30% (trinta por cento) do 
seu salário-base, a partir de 
1/11/2014”, grifo da Senten-
ça. Na Bahia e no Espírito 
Santo também já existem 
decisões favoráveis.

Em março, o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 

emitiu parecer favorável 
em relação à acumula-
ção do adicional 
de periculosidade 
para os carteiros 
em motocicletas e 
do AADC.

O Dissídio 
Coletivo propos-
to pela ECT para 
que não fosse 
obrigada a pagar 

cumulativamente o 
adicional de pericu-
losidade e o AADC 
foi extinto no dia 08 
de junho deste ano 
sem julgamento do 
mérito. Mas durante 
a sessão alguns mi-

nistros se manifestaram a 
favor da acumulação. 

Sindicato propõe ações para exigir pagamento 
cumulativo dos adicionais

aaDc + aDicioNal DE pEricUlosiDaDE

Na última semana, a FENTECT 
conquistou uma liminar que deter-
mina que a ECT pague aos cartei-
ros motociclistas de todo o país o 
AADC e o adicional de periculosi-
dade em até 30 dias. O AADC não 
estava sendo pago desde a publica-
ção da Lei 12.997/2014 que estabe-
leceu o adicional de periculosidade. 

A juíza da 10ª Vara do Trabalho 
de Brasília, Mônica Ramos Emery, 
que concedeu a liminar, afirmou 
que os dois adicionais são de natu-
reza jurídica distintas e podem ser 
cumulados.

FENTECT consegue liminar

alErTa!!!
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Pensando em melhorar ainda mais o 
atendimento aos seus filiados e oferecer 
novos serviços e mais comodidade, o 

SINTECT-GO divulga sua mais nova aquisição: 
um imóvel com 365 metros quadrados de área, 
imediatamente ao lado da sede, no Bairro Vila 
Brasília, em Aparecida de Goiânia. Confira as 
imagens ao lado.

A compra do imóvel, já quitado, custou aos co-
fres da entidade R$ 305 mil, pagos praticamente 
à vista, da seguinte forma: um sinal (entrada) 
de R$ 30 mil e mais uma parcela de R$ 275 mil. 
Este investimento, feito no valor de mercado, só 
foi possível graças à gestão planejada, responsá-
vel e transparente da atual Diretoria, que soube 
aliar as necessidades da instituição e dos traba-
lhadores com a oportunidade, aplicando bem o 
dinheiro da categoria. 

A aquisição deste patrimônio e a concretiza-
ção das obras de ampliação do prédio e demais 
benfeitorias que se pretende fazer, resolverá o 
problema da falta de espaço dos departamen-
tos na realização de suas atividades cotidianas, 
propiciará uma considerável economia nas des-
pesas com auditórios e salas para reunião, além 
de oferecer uma nova estrutura com mais prati-
cidade, conforto e comodidade para os seus fi-
liados.  Aliás, ideias para bem utilizar o espaço 
é que não vão faltar!

Ampliação da sede: Sindicato adquire 
lote ao lado

 * Construção de auditório

* Espaço maior para atender 
o filiado

* Ampliação de alojamentos

* Espaço para realização de 
festas

* Cursos e oficinas

* Mais Comodidade 

* Novos serviços 
oferecidos aos

filiados

* Área de lazer e 
estacionamento

Imagem área da sede do 
sindicato e do lote adquirido

iNvEsTiMENTo sEgUro E NEcEssário

Visando a obtenção de 
recursos no mercado, que 
permita dar início à reali-
zação das obras de cons-
trução e reforma, a Dire-
toria Colegiada deu um 
pontapé inicial.  Foi rea-
lizado um consórcio para 
aquisição de uma carta de 
crédito no valor de R$ 200 
mil.

O consórcio foi a al-
ternativa que os diretores 

do Sindicato encontraram 
para captar recursos no 
mercado, sem onerar o 
filiado, sem riscos e sem 
juros. Além disso, é a úni-
ca forma de captação de 
crédito, permitida por lei 
às entidades sem fins lu-
crativos. 

A carta de crédito ad-
quirida será utilizada 
para captação de novos 
recursos, até que se al-

cance o valor necessário 
para cobrir o orçamento 
das despesas com a cons-
trução e o acabamento da 
obra.  

Tão logo sejam feitos 
os estudos ou pré-projetos 
arquitetônicos com as op-
ções de modelos de cons-
trução, também sugeridas 
pelos próprios trabalha-
dores, serão convocadas 
assembleias extraordiná-

rias para que os 
filiados possam 
deliberar ou es-
colher dentre os 
modelos apre-
sentados, aquele 
projeto que mais 
se adeque às ne-
cessidades da 
instituição, bem 
como a melhor 
utilização da car-
ta de crédito.

O primeiro passo rumo à construção

Ecetista na Luta
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