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Plenária sobre PCCS 95 e 
Campanha Salarial

A fim de deba-
ter diversas 
questões so-

bre a ação do PCCS 95 
e a Campanha Salarial 
2017/2018 da categoria, 
o SINTECT-GO realiza-
rá no dia 26 de agosto 
uma plenária. O evento 
ocorrerá na sede do Sin-
dicato, localizada na Rua 
Anhagá, Quadra 32-A 
Lote 25, Vila Brasília, 
Aparecida de Goiânia – 
Goiás, a partir das 8h.

A Plenária visa escla-
recer os trabalhadores e 
trabalhadoras a cerca da 
ação do PCCS 95, como o pagamento 
das referencias salariais, descontos 
indevidos, cálculos, entre outros, e 
por isso contará com a presença da 
advogada do departamento jurídico 
do Sindicato, Gizeli Costa, que estará 
tirando todas as dúvidas dos ecetis-
tas. Os diretores sindicais também 
irão falar sobre a Campanha Salarial 
2017/2018, que teve inicio em Julho 
com a realização do CONREP em 
Brasília. Este ano, a campanha da 
categoria deverá ser ainda mais acir-
rada, uma vez que não é de hoje que 
a Empresa vem atacando os direitos 
dos trabalhadores(as). Além disso, 
com a reforma trabalhista sancio-
nada no mês passado, os ecetistas 

podem esperar a intransigência da 
Empresa.

É de crucial importância a ampla 
participação dos trabalhadores(as) 
nessa plenária. Além de ficarem in-
formados sobre a ação do PCCS 95, 
os ecetistas estarão também se mo-
bilizando para o enfrentamento da 
Campanha Salarial, pois a Empresa 
tem demonstrado que não tem inte-
resse em negociar a pauta de reivin-
dicações da categoria, uma vez que a 
negociação coletiva, que estava pre-
vista para começar no dia 08 de agos-
to, foi adiada para o dia 22 de agosto, 
ou seja, restando menos de um mês 
para debater a extensa pauta de rei-
vindicações. Vamos nos organizar, 
nos informando e preparando, pois 

a garantia de nossos 
direitos depende-
rá da nossa união e 
força para lutar ain-
da mais. Em tempos 
de governo neoli-
beral cuja palavra 
de ordem é retirar 
direitos, amordaçar 
sindicatos, impor 
arrocho salarial e 
aumentar a explora-
ção, os trabalhado-
res e trabalhadoras 
têm que se unir con-
tra estes ataques. 
Não vamos aceitar 
retiradas de direitos 

históricos da categoria!

Como participar da plenária:
Para participar da plenária, o ece-

tista precisa preencher a ficha de ins-
crição abaixo e enviá-la ao SINTECT-
GO, entre o dia 16  e dia 24 de agosto, 
por:

• email: sintect1go@gmail.com;
• fax ou via telefone com as secre-

tárias (62) 3280-4415;
• ou entregá-la diretamente na 

sede do Sindicato, localizada na Rua 
anhangá , Quadra 32-A Lote 25 Vila 
Brasília, Aparecida de Goiânia – Goi-
ás.
“Meus Direitos e Emprego Ficam, 

Guilherme Campos Sai!”

FICHA DE INSCRIÇÃO | PLENÁRIA PCCS E CAMPANHA SALARIAL

NOME: 
MATRÍCULA:                                      LOTAÇÃO:
E-MAIL: 
TELEFONE:                                                      CELULAR:

INSCREVA-SE!

Ecetista, venha se informar!


