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Jornal do
Sintcom-PR

RESISTÊNCIA COM A BASE

UM ANO DE LUTA COM A CATEGORIA!

Os trabalhadores retomaram o Sintcom-PR! 
Mas a luta contra os ataques da ECT e por uma 

sociedade justa estão só começando!
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Expediente

Londrina 
Av. Paraná, nº 102, sala 07
(43) 3321.2234 | londrina@sintcompr.org.br

Cascavel 
Rua Paraná, 2361, sala 402
(45) 3035.1494 | cascavel@sintcompr.org.br

Maringá 
Rua Santos Dumont, 2675, sala 5
(44) 3026.2074 | maringa@sintcompr.org.br

Ponta Grossa 
Rua Tenente Hinon Silva, 448
(42) 3222.8531 | pontagrossa@sintcompr.org.br

Subsedes Interior

Companheiro de luta, é com alegria que fazemos chegar até 
você este jornal que comemora um ano de luta em defesa do 
que é nosso por direito! Neste período, tivemos vários exem-

plos de que manter nossa união foi e continua sendo extremamente 
importante para enfrentar os ataques da ECT e lutar pela manuten-
ção dos nossos direitos.

 O processo de reorganização da categoria ecetista está a todo vapor, 
buscando retomar a união que ficou adormecida por tanto tempo. Já 
temos provas de que a participação e envolvimento dos trabalhado-
res estão crescendo, com o aumento do número de sindicalizados e 
com a grande adesão dos trabalhadores à greve de 2014 que durou 
43 dias.

Além de completarmos um ano da gestão Resistência com a Base, 
junho também é o mês em que a categoria avalia em assembleia como 
os recursos do sindicato foram investidos ao longo de 2013. Para 
garantir a transparência do Sintcom-PR, publicamos nesta página a 
Prestação de Contas de 2013, que será avaliada em assembleias entre 
os dias 24 e 27 de junho. O documento traz um resumo de todos 
os gastos e investimentos que fizemos no último ano, mostrando 
que a estrutura do sindicato voltou a funcionar em prol da luta e da 
organização da categoria!

A Prestação de Contas de 2013 reflete o trabalho realizado nos pri-
meiros sete meses de gestão. Apesar de termos assumido a direção do 
Sintcom-PR já na véspera da campanha salarial, realizamos a eleição 
de delegados sindicais que estava atrasada, garantimos a participação 
qualificada dos delegados do Paraná no Conrep, rodamos o Paraná 
com o Sintcom-PR na base para mobilizar a categoria e construímos 
também uma importante greve nacional em defesa do nosso plano 
de saúde. Ao mesmo tempo, demos suporte à luta nos locais de tra-
balho e investimentos na melhoria da nossa Colônia de Férias, com 
a pintura dos blocos e a troca de um gerador que estava queimado.

Ainda temos muito que melhorar para atingir o que queremos alcan-
çar e isso só será possível com a participação de todos aqueles que 
acreditam que é possível mudar, que é possível lutar para avançar em 
novas conquistar! Seguimos firmes e juntos! 

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLICKS DA LUTA

Demonstrativo de Receitas de 2013 Jurídico

Mensalidade Associados 1.648.331,86 Custas processuais 7.734,90

Contribuição Sindical  306.617,97 Sede

Reserva Apartamentos Guaratuba 47.085,00 Material de consumo/limpeza 1.374,07 

Reembolso de Despesas  4.108,85 Material de Escritório 19.661,25

Rendimento de Aplicação  2.951,70 Manutenção e Reparos 3.946,77

TOTAL RECEITAS 2.009.095,38 Seguros   34.984,14 

Empréstimo  11.500,00 Camping Guaratuba  35.122,33 

Total recebimentos 2.020.595,38 Clube de Pesca e Associação  1.995,72 

Demonstrativo de despesas de 2013 Sub Sedes

Informática  Aluguel/Condomínios 44.872,91

Manutenção  9.279,39 IPTU  13.405,42 

Internet  6.390,32 Comunicação

Assessoria e Serviços Jornal/Cartazes/Folders  43.860,55 

Assessoria Jurídica  196.037,77 Correios   46.843,68 

Honorários Contábeis  8.612,00 Telefone  

Assessoria Jornalística  25.664,92 Telefone Fixo  32.333,49 

Assinatura Jornais/livros e TV  2.693,01 Telefone Movel  22.420,59 

Segurança e Vigilância  2.005,36 Publicações de Editais  10.562,41 

Manutenção e Cópias 
Xerox 

 1.080,00  Transporte  

Locação de Veículos  48.946,14 Transporte atividade 
sindical 

 61.224,60 

Diretoria Veículos 

Diferença salário diretores  124.182,04 Combustível  47.532,09 

Diretoria/transporte  31.993,22 Pedágio  10.611,40 

Alimentação  52.347,70 Estacionamento  3.111,21 

Hospedagem  16.462,46 Manutenção  18.130,93 

Diárias  35.924,00 IPVA/DPVAT/Taxas 
DETRAN 

 4.631,22 

Ajuda de custo  25.814,88 Tarifas Bancárias  3.309,48 

Contratação Auditoria/Externa  30.621,34 Apoio a outros 
movimentos 

Confraternização Unidades  25.410,00 Doações e Contribuições  14.884,00 

Energia Elétrica/Copel  17.273,21 Confederação  

Consumo de Água/Sanepar  10.346,11 Mensalidade CUT  17.727,87

Encargos e Tributos  115.068,26 Total despesas 1.770.736,89 

Eventos Outros

Assembleias e encontros  27.642,44 Devolução de empréstimo  5.000,00 

Paralisações, Atos e Greves  135.708,44 Empréstimo a um trabalhador  1.000,00 

Reuniões específicas  21.343,24 Total de pagamentos 1.776.736,89 

Trabalhadores do Sintcom-PR  

Salários, 13° e Férias  169.664,45 

Vale Alimentação  77.307,37 Saldo em dezembro de 2013
Vale Transporte  10.517,35 Conta movimento                                245.248,74 

Plano de Saúde  30.390,84 Conta aplicação  152.376,32 

Serviços temporários/diarista  11.729,60 SALDO TOTAL  402.255,25 
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BALANÇO

Um ano de Resistência com a Base
PRESTAÇÃO DE CONTAS

A gestão Resistência com a Base completa um ano na di-
reção do Sintcom-PR. Nossa primeira vitória foi  re-
tomar o Sindicato como um instrumento de luta dos 

trabalhadores. A categoria mostrou que estava com desejo de 
mudança e elegeu a chapa comprometida com a luta, dando início 
ao resgate do Sintcom-PR.

Logo no início da gestão, regularizamos uma série de pendências 
administrativas deixadas pela diretoria anterior, como o paga-
mento das dívidas da Colônia de Férias. Enquanto colocávamos 
‘a casa em ordem’, priorizamos também o trabalho de informar e 
envolver a categoria na luta por melhores condições de trabalho. 
Enfrentamos, junto com os trabalhadores, a truculência das gerên-
cias. Esse enfrentamento resultou em paralisações importantes no 
CDD CIC, CDD Uvaranas/PG, CDD Rebouças, CDD Carmo, 
UD Santo Antônio da Platina, Agência JK, além da recente mo-
bilização no CTCI. 

   
   
 
Confira abaixo, as principais ações da Resistência 
com a Base durante o primeiro ano de gestão:
• Regularização de dívidas da Colônia de Férias e de pendências 
administrativas junto a cartórios; 

• Reforma do Camping;

• Reformulação do projeto gráfico do jornal e melhoria da comu-
nicação através do site e redes sociais; 

• Programa para envio de mensagens de celular aos trabalhadores 
com notícias do sindicato;

• Produção de uma Cartilha Nacional sobre a Postal Saúde;

• Greve nacional da categoria;

• Adequação do calendário com a realização das atividades es-
tatutárias que estavam atrasadas desde a gestão anterior, como a 
eleição dos delegados sindicais da base e o Encontro Estadual de 
Mulheres;

• Greve nacional contra a Postal Saúde; 

• Campanha de conscientização sobre a mordedura canina em 
Londrina;

• Contratação de 13 novos carteiros no CIC;

• Sintcom-PR na Base, com visita a unidades por todo o Paraná,

• Solidariedade ativa aos grevistas que sofreram descontos na 
greve de 2014, conforme aprovado em assembleia

Além da mobilização nos locais de trabalho, construímos duas 
greves nacionais que tiveram como pauta central a defesa do nos-
so Plano de Saúde. Em 2013 e 2014, enfrentamos de cabeça ergui-
da o projeto de privatização movido pelo governo Dilma/PT, com 
o aval dos sindicatos pelegos.

Os últimos meses também foram turbulentos, com perdas signi- 
ficativas para nossa classe: a morte dos companheiros Damião e 
João Arcanjo, que eram parte da diretoria do sindicato, e de outros 
dois companheiros que estavam sempre juntos nas lutas, seu Os-
valdo e Olindo. Sempre firmes na luta, deixam saudades em todos 
nós. A garra e persistência por uma sociedade mais justa faz com 
que tenhamos Damião, Arcanjo, Osvaldo e Olindo como exem-
plos para nosso Sindicato. 

Avançar na luta por direitos! 
A luta está só começando. Avançamos em reconquistar a partici-
pação e o envolvimento dos trabalhadores nas decisões do sindi-
cato, mas ainda há muito trabalho a ser feito para que possamos 
enfrentar à altura os ataques da empresa e do governo contra os 
nossos direitos.

Nesse primeiro ano de gestão, avançamos com passos importantes 
para derrotar a intransigência do Empresa e avançar na conquista 
de melhores salários e mais direitos para a categoria. Essa cami-
nhada, que já estamos trilhando e continuará nos próximos dois 
anos, passa pelo trabalho de fortalecer nossa união, construindo a 
luta a partir dos locais de trabalho, com independência frente aos 
patrões e governos e autonomia frente aos partidos políticos. 
Passa também pela denúncia das atrocidades cometidas pela ECT 
e pelo combate aos sindicatos pelegos que vendem direitos dos 
trabalhadores.

Seguimos firmes na defesa dos nossos direitos e para avançar 
em novas conquistas! Só a luta muda a vida!
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Ação individual contra descontos                            
indevidos da greve de 2013 e PCCS 95

Se você recebeu descontos indevidos da greve de 2013, ingresse com 
uma ação individual contra este ataque da ECT. É necessário en-
tregar os seguintes documentos para a assessoria jurídica do Sint-

com-PR: cópia do RG e CPF; procuração assinada; cópia da carteira de 
trabalho (frente e verso); holerites e cópia do PGP. É possível entregar 
esses documentos pessoalmente para o advogado de sua regional ou por  
correspondência. 

Outra ação jurídica em trâmite é a do PCCS 95. Apenas 1.800 pessoas 
entraram com a ação até agora. Os interessados podem ingressar com a 
ação até setembro. 

Para evitar filas, todos os atendimentos do departamento jurídico 
serão feitos prioritariamente com horário marcado. O agendamento 
pode ser feito pelo telefone (41) 3222-5024 ou diretamente na sede do 
Sintcom-PR. Para mais informações, acesse: www.sintcompr.org.br/
juridico

                

                      

24 DE JUNHO (TERÇA-FEIRA)
aCASCAVEL: Rua Maranhão, 551 ao lado do ambu-

latório (fds. Cantinho Jaime) 
25 DE JUNHO (QUARTA-FEIRA)

aMARINGÁ: Rua Santos Dumont, 2675, sala 6

aLONDRINA:Av. Paraná, nº 102. Sala 07 - Centro
26 DE JUNHO (QUINTA-FEIRA)
aCURITIBA: Engenheiro Rebouças, 1595

27 DE JUNHO (SEXTA-FEIRA)
aPONTA GROSSA:Rua Tenente Inon Silva, nº 448

 1ª CHAMADA: 18H30
2ª CHAMADA: 19 HORAS

Assembleias extraordinárias: 
aFOZ DO IGUAÇU: Rua Engenheiro Rebouças, 1365 
(24 de junho, 18h/18h30) aLONDRINA: CTCE  - Ro-

dovia Celso Garcia CID, 900 (25 de junho, 14h) 

aCURITIBA: Engenheiro Rebouças, 1595 (26 de junho, 
9h15, 15h, 16h e 17h)

Participe das Assembleias Gerais da     
Prestação de Contas!

Entre os dias 24 e 27 de junho, o Sintcom-PR 
realiza Assembleias Gerais para prestação de contas. 
Além da divulgação e debate sobre os gastos da gestão, 
a participação na assembleia será importante para 
deliberarmos como iremos utilizar nossos recursos 
da melhor maneira para fortalecer e organizar a 
nossa luta e garantir o máximo de aproveitamento 
da estrutura sindical a todos os trabalhadores. 

JURÍDICO

Mesa de Negociações está em ruínas

Em assembleias, reuniões setoriais e na edição passada do Jornal do 
Sintcom-PR, explicamos porque nosso Sindicato não participa da 
Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP), controlada 

pela ECT e pelo governo federal. Essa mesa é usada pela empresa para reti-
rar direitos e dividir a categoria. Os sindicatos de rabo preso com o patrão 
que se mantiveram na mesa foram contrários às greves contra a Postal 
Saúde, e nem sequer chamaram assembleias para ouvir o trabalhador.

Ao invés de ficar ao lado da luta dos ecetistas, os sindi-
catos pelegos continuaram na MNNP e apoiaram a 
empresa. Agora que a empresa mostra que não vai res-
peitar nem os sindicatos que estão ao seu lado, alguns 
começam a se retirar ou ameaçar sair da mesa. 

A PLR miserável que a empresa tenta impor e a recusa 
em negociar com a Fentect foi a prova clara de que a 
MNNP não irá garantir nenhum avanço para os tra-
balhadores!  A empresa apresentou um pacote fechado 
de PLR na mesa, propondo míseros R$272 para este 
ano. 

O desejo da categoria é que essa mesa se dissolva antes 
que a ECT imponha ataques ainda maiores, como a da 
Postal Saúde. A negociação deve ser feita diretamente 
com o trabalhador! A ECT deve negociar com a Fen-
tect, e todas as propostas devem ser aprovadas em 
assembleias!

ASSEMBLEIA


