
 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO 

ESTADO DE GOIÁS - SECOM 

Rua 12, Qd. 17, Lt. 08, St. Central, CEP 74.015-040, Goiânia-GO. Site: secomgo.com.br, E-mail:  

secomjuridico@hotmail.com, Tel.:(62)3942-6930/3945-6938/3212-6757 

 

CONVITE/CONVOCAÇÃO 

RESCISÃO/HOMOLOGAÇÃO/PALESTRA/APLICAÇÃO DA NOVA 

LEGISLAÇÃO Nº 13.467 DE 13 DE JULHO DE 2017, NA QUAL ALTEROU TODA 

A CLT 

Pelo presente ficam convocados os contadores e seus auxiliares, bem como os 

departamentos pessoais das empresas para Reunião de Treinamento/Palestra, no dia 14-

12-2017, iniciando às 8 horas no auditório do SECOM – Rua 12, Qd. 17, Lt. 08, Setor 

Central, Goiânia-Goiás. Abaixo dos Correios da Praça Cívica.  

Com a entrada em vigor da nova lei que alterou a CLT, trouxe muitas dúvidas e 

cada Entidade Sindical tem dado interpretações diferentes umas das outras. Por exemplo, 

é quase unanimidade entre elas que as homologações deveriam permanecerem sob o crivo 

sindical. Tendo já algumas CCT’s que trazem cláusulas obrigando o monopólio sindical. 

Já outras farão aditivos revogando o dispositivo da nova lei 

Ao contrário do pensamento do SECOM que vem buscando desde o ano de 2013 

que as homologações/rescisões possam ser feitas nas empresas, para tanto, o SECOM faz 

esta última convocação para treinamento dos homologadores nas empresas e o SECOM 

estará homologando até o dia 30-11-2017 e que a partir desta data todas deverão serem 

feitas nas empresas. 

DOS GRUPOS DE CONSULTA À NOVA LEI 

O SECOM, criará grupos para informações e interpretações da nova lei, que a 

partir do dia 30-11-2017 criaremos grupo integrados inscritos através do WhatsApp. Não 

sendo possível informações daqueles de forma aleatória que não estejam vinculados aos 

grupos de trabalho. 

DATA: 14-12-2017 

Façam as inscrições por e-mail :  secomcadastro@gmail.com 

Taxa de inscrição no importe de R$100,00 (Cem reais) por participante, para 

custear os lanches. Peça o boleto por e-mail. 

Informações: Telefone convencional fixo: (62) 3945-6936 

   WhatsApp Contador (a): (62) 98131-2908 

   WhatsApp Empresa: (62) 98148-4099 

JOSÉ NILTON CARVALHO 

Procurador Jurídico do SECOM GO 
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