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Trabalhador(a) participe do encontro sobre refor-
ma trabalhista, campanha salarial e ações jurídicas

O SINTECT-GO re-
aliza no dia 16 de 
setembro o “V En-

contro Regional de Atenden-
tes Comerciais e Encontro de 
Orientações Jurídicas e Cam-
panha Salarial”. O objetivo é 
discutir a importância da par-
ticipação dos trabalhadores(as) 
na campanha salarial; esclare-
cer dúvidas a cerca da reforma 
trabalhista e seus efeitos para 
a classe trabalhadora e para a 
categoria ecetista; a importân-
cia dos Correios para a socie-
dade; e sobre as diversas ações 
jurídicas propostas pela instituição. 
O evento ocorrerá no auditório Costa 
Lima, na Assembleia Legislativa do 

Estado de Goiás, localizada na Ala-
meda dos Buritis, 231 - Setor Oeste, 
Goiânia – GO, a partir das 8h.

O Encontro, que visa aumentar a 
participação dos atendentes 
comerciais nas lutas da cate-
goria,  vem neste ano ampliar 
o debate para todos os ecetis-
tas de Goiás, trazendo temas 
não só inerentes à pauta dos 
atendentes, mas também à 
pauta geral da classe traba-
lhadora e de toda a categoria. 
Promover um debate classis-
ta que desperte em todos e 
todas a necessidade de lutar 
em tempos de reformas, em 
tempos de estado de exce-

ção, dentro deste processo de 
reestruturação produtiva e 
financeira, de precarização e 
flexibilização das relações de 
trabalho e a própria política 
neo-liberal de desconstrução 
do estado brasileiro e ataque 
às empresas públicas.

Para falar sobre estes te-
mas, o “V Encontro Regional 
de Atendentes Comerciais e 
Encontro de Orientações Ju-
rídicas e Campanha Salarial” 
terá como palestrantes a pro-
fessora da UFG Edma José 
Reis; a advogada trabalhista, 

mestre em direito, Carla Maria San-
tos Carneiro, e o mestre em Geogra-
fia Humana Igor Venceslau. A advo-
gada do SINTECT-GO, Gizeli Costa, 
estará presente mediando a discus-
são e falará sobre as ações jurídicas 
propostas pelo Sindicato, como ações 
das diárias, da acumulação do AADC 
e periculosidade, entre outros.

Para se inscrever no “V Encontro 
Regional de Atendentes Comerciais 
e Encontro de Orientações Jurídicas 
e Campanha Salarial”, o ecetista in-
teressado precisa preencher a ficha 
de inscrição abaixo e enviá-la ao SIN-
TECT-GO, até o dia 12 de setembro, 
por:

Ficha de Inscrição |V Encontro Regional de Atendentes Comerciais e 
Encontro de Orientações Jurídicas e Campanha Salarial

NOME: _______________________________________________________________________
MATRÍCULA: _______________________LOTAÇÃO:_____________________________
E-MAIL: ______________________________________________________________________
TELEFONE:  _________________________ CELULAR:_____________________________
TRABALHADORES INTERIOR
AGÊNCIA: ______________CONTA: _______________BANCO: ___________________

INSCREVA-SE!

- Edma José Reis - O avanço do neolibe-
ralismo e o fim dos Direitos Trabalhis-
tas e das garantias sociais na América 
Latina e no Brasil em Especial;
- Carla Maria Santos Carneiro - Reforma 
Trabalhista: Alterações na Legislação;
-  Igor Venceslau - A historia e a impor-
tância dos Correios para a soberania e 
para a integração nacional.

Pauta do Encontro

 “Direitos não se retiram, se ampliam”

“Meus Direitos e Emprego Ficam, Guilherme Campos Sai!”
Trabalhadores, vamos nos preparar para a luta nos informando. Participe!

ATENÇÃO ATENDENTES


