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MTE ﬁscaliza comércio de Itambé
Ação realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego puniu irregularidades

N

o dia 04 de maio de 2015, segunda-feira,
dois auditores do Ministério do Trabalho
e Emprego - MTE - ﬁscalizaram o comércio de Itambé, onde foram no ﬁcadas as empresas que man nham funcionários trabalhando
sem o registro em carteira de trabalho e previdência social, CTPS.
‘‘O Sindicato dos Comerciários já nha conhecimento de tais irregularidades, mas foi depois de
ter recebido denúncias através de nosso site e do
disque denúncia, que a ação de ﬁscalização
ganhou corpo’’, relatou Joilson Pereira, Presidente do Sindicato dos Comerciários.

Convenção Cole va de Trabalho (CCT):
Cláusula 12ª feriado do comerciário, § 1º: ﬁca
vedado o funcionamento do comércio nos feriados de emancipação da cidade e padroeiro(a)
municipal. Assim sendo, nestas datas o comércio deverá ser fechado, salvo serviços essenciais previstos na própria Convenção.

Foto: google imagens

Proibido deixar de saber!

Centro de Itambé - Bahia

Festejos Juninos e Corpus Christi
o
t
fo

O mês de junho é tradicionalmente marcado
com as celebrações das festas cristãs, começando com a celebração de Corpus Chris ,
dia 04; Santo Antônio, dia 13; São João, dia
24; e São Pedro dia 29 de junho. Em nossa
região, tanto o São João quanto o São Pedro,
além de forrós que se realizam nas cidades
ou na zona rural, nosso povo costuma comemorá-los com muitas fogueiras e comidas
picas. Comumente neste período, ocorre
uma grande movimentação de pessoas no

comércio das cidades e proporciona aumento de renda com as vendas devido aos costumes culturais que celebram o momento em
pequenas e grandes festas.

Proibido deixar de saber!
Convenção Cole va de Trabalho (CCT):
Cláusula 12ª feriado do comerciário, § 1º:
ﬁca vedado o funcionamento do comércio nos dias 24 de junho.
Corpus Christi é ponto facultativo.
Por: Professor Cruz

Acompanhe as novidades pelo nosso website http://www.comerciarioemacao.com.br

facebook.com/comerciarioemacao
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Pauta Salarial 2015
“Fizemos toda uma proposta agora embasada pela lei que reconhece a
proﬁssão dos Comerciários. Precisamos a cada acordo tentar rar do papel
tudo o que a lei nos garante.’’

Magno Lavigne
Presidente da
UGT-BA

Em defesa dos direitos dos Comerciários
“Com a consolidação da categoria dos Comerciários, os desaﬁos do Sindicato
aumentam e muito. Esse momento requer unidade polí ca e fortalecimento das
en dades sindicais. Parabéns aos companheiros e ao Presidente Joilson por seu belo
trabalho em prol da categoria ”.

Segurança
& Trabalho
O Sindicato dos Comerciários apóia esta combinação!

Editorial:

“Nenhuma riqueza
pode preencher o
vazio de um coração”
Papa Francisco
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Comerciário, veja onde você já tem desconto!

Consulte os descontos concedidos 0800 095 3270
Conheça outros convênios ﬁrmados acessando www.comerciarioemacao.com.br

