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Escritório Epaminondas Nogueira, de São José,
aposta na missão de informar para formar cidadãos

C

om mais de 50 anos de advocacia, o Escritório Epaminondas Nogueira comemora mais
um ano de conquistas com desafios pela
frente. Reafirmando a sua missão de informar para que todos tenham a oportunidade
de conhecer os seus direitos, o escritório tem entre os
seus focos a reforma da previdência, questão que tem
trazido insegurança aos trabalhadores.
“Em 2018, tivemos um cenário de dúvidas diante
das movimentações políticas e dificuldades econômicas. Houve um aumento do número de desempregados
e muitas empresas tiveram de lutar para manterem as
suas portas abertas no momento de crise, o que resultou no aumento das questões trabalhistas, uma das áreas em que atuamos”, afirmou Carmen Cecilia Nogueira
Beda, sócia do escritório. “Para 2019, teremos muitos
desafios, como a reforma da previdência. Daqueles que
estão no mercado de trabalho aos que em breve poderão se aposentar, todos têm se mostrado preocupados”, disse a advogada. “E, graças ao nosso tempo de
atuação, já passamos por diversas reformas e estamos
sempre nos atualizando para levar aos nossos clientes
o máximo de informações possíveis. É preciso não só
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orientar, mas acalmar a população para que todos se
sintam seguros para tomar as decisões da forma mais
assertiva possível”.
O escritório Epaminondas Nogueira tem sede em
Mogi das Cruzes, unidades em São José dos Campos e
em São Paulo, e conta com uma equipe preparada para
prestar todo o atendimento necessário, tanto preventivamente quanto judicialmente.
“A internet e as mídias sociais vieram para mudar
o comportamento da sociedade, que passou a buscar
novos conhecimento, discutir política e assuntos jurídicos - como os julgamentos junto ao STF (Supremo
Tribunal Federal). Esse interesse revela o quanto os
advogados são importantes”, avaliou Carmen. “E é
exatamente essa a nossa missão: informar para uma
sociedade mais justa. O conhecimento é algo que nunca pode ser tirado das pessoas. E indivíduos informados são de fato cidadãos”.
O escritório Epaminondas Nogueira, em São José
dos Campos, fica na r. Armando de Oliveira Cobra, 50,
ed. New Worker Tower, conj 1.314, Jardim Aquarius.
Tel.: (12) 3302-6028 e WhatsApp (11) 99891-4848. Mais
informações: www.epaminondasnogueira.com.br.l

