Prestação de Contas da Campanha de Lutas de 2012
Despesas com a estruturação
e materiais da Campanha de Lutas
Criação da identidade visual e dos materiais da
Campanha de Lutas		
1.380,00
Gráfica - Impressão dos cartazes
568,00
Grafica - Impressão dos adesivos
e dos cartões de votação		
5.405,00
Gráfica - Impressão de três edições
do jornal Diário de Classe		
5.230,00
Publicação dos editais de convocação das assembleias no Jornal Industria e Comércio
420,00
Diagramação dos jornais e materiais
feitos para a comunidade		
2.100,00
Gráfica - Impressão das três edições
do material para a comunidade (tirinhas) 17.931,80
Gráfica - Impressão de material para panfletagem
no ICS e bilhetes sobre atraso do dia 29 439,40
Materias diversos
(pranchetas, cartolinas, tinta, fitilhos)
381,33
Confecção de 2.300 camisetas
16.495,00
Plaquetas/Pirulitos para o dia da greve 1.000,00
Balões personalizados (4 mil)
2.204,00
Locação de quatro cilindros de gás hélio 2.130,00
Subtotal		
55.684,53
Despesas com transporte, visitas
aos locais de trabalho e entrega de
materiais
Motoboy (Entrega materiais nas escolas) 1.427,50
Veículos - desgaste e combustível
para visita aos locais trabalho
2.749,87
Combustível			
1.393,85
Subtotal
		
5.571,22
Despesas com a assembleia
do dia 23 de fevereiro
Água para distribuição durante a assembleia
114,00
Aluguel do salão		
860,00
Sonorização do ambiente		
550,00
Convênio com o Estacionamento
660,00

Locação de vans para transporte
dos professores		
Subtotal
		

1.000,00
3.184,00

Despesas com a assembleia
do dia 8 de março
Aluguel do auditório
do Centro de Convenções		
3.931,40
Sonorização do ambiente		
2.480,00
Compra de lanches para a assembleia
2.122,10
Contratação de pessoas para apoio na entrega do
lanche e recreação com as crianças
320,00
Água para distribuição durante assembleia 309,00
Convênio com o Estacionamento
3.625,00
Locação de vans para transporte
dos professores		
6.000,00
Subtotal
14.856,10
Despesas com a greve - 14 e 15 de março
Compra de lanches
7.737,00
Sonorização para a assembleia do dia 15 550,00
Aluguel do salão para assembleia dia 15 800,00
Água para distribuição nos dias 14 e 15 2.575,00
Aluguel carro de som dias 14 e 15
8.095,90
Subtotal
19.757,90
Despesas com assembleia dia 21 de março
Sonorização do ambiente		
2.480,00
Aluguel auditório Centro de Convenções 3.931,40
Compra de lanches para a assembleia
3.000,00
Locação vans transporte de professores 3.700,00
Convênio com o Estacionamento
3.521,75
Contratação de pessoas para apoio na entrega do
lanche e para recreação com as crianças 160,00
Subtotal
16.793,15
Entradas
Venda de camisetas Campanha de Lutas 4.765,00

TOTAL GERAL

115.013,30

