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SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE BRUMADO, POÇÕES, MACARANI, ANAGÉ E REGIÃO           

En�dade 
filiada à:

o dia 26 de junho, comemora-se o 135º NAniversário de Emancipação Polí�ca da 

cidade de Poções, que é uma referência 

na municipalidade da região sudoeste do Estado 

da Bahia. O município tem uma população de 

cerca de 50 mil habitantes, um território de 937 

Km² e um bioma de caa�nga e mata Atlân�ca. 

Data sua origem, desde o ano de 1732, através de 

uma bandeira comandada pelo Cel. André da 

Rocha Pinto. Seu polo comercial e de serviços  

abrange cidades como Bom Jesus da Serra, Miran-

te, Caetanos, Boa Nova, Manoel Vitorino, Planal-

to, Nova Canãa,  Ibicuí e outras.

Ano I I I   -  JUNHO / 2015

Joilson Pereira
Presidente do
Sindicato

Poções avança aniversariando
A cidade comemora 135 anos de emancipação política e é referência na região

Igrejinha do Divino, um dos símbolos da cidade, construída por volta de 1830
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O mês de junho é tradicionalmente marcado 

pelas celebrações das festas cristãs, come-

çando 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 come-

morá-los com muitas fogueiras e comidas 

�picas. Comumente neste período, ocorre 

uma grande movimentação de pessoas no 

comércio das cidades e proporciona aumen-

to de renda com as vendas, devido aos costu-

mes culturais que celebram o momento em 

pequenas e grandes festas. 

Convenção Cole�va de Trabalho (CCT):

Cláusula 12ª feriado do comerciário, § 1º: 

fica vedado o funcionamento do comér-

cio nos dias 24 de junho.

Corpus Christi é ponto facultativo.

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

facebook.com/comerciarioemacao

Por: Professor Cruz

Festejos Juninos e Corpus Christi

Proibido deixar de saber!
Convenção Cole�va de Trabalho (CCT):

Cláusula 12ª feriado do comerciário, § 1º: fica 

vedado o funcionamento do comércio nos feria-

dos de emancipação da cidade e padroeiro(a) 

municipal. Assim sendo, 26 de junho o comér-

cio de Poções será fechado, salvo serviços 

essenciais previstos na própria Convenção.

Proibido deixar de saber!
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O Sindicato dos Comerciários apóia esta combinação!

Segurança 
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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.’’

Mensagem dos Dirigentes Sindicais
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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 ”. 

Joilson Pereira (diretor-presidente), 
Antonio Lima Cruz (redação), 
Gil Sala (jurídico), 
Emerson Ramos (diagramação),
Valéria Valério (revisão).

Editorial:

“Nenhuma riqueza “Nenhuma riqueza 

pode preencher o pode preencher o 

vazio de um coração”vazio de um coração”

“Nenhuma riqueza 

pode preencher o 

vazio de um coração”
Papa FranciscoPapa FranciscoPapa Francisco

Comerciário, veja onde você já tem desconto!Comerciário, veja onde você já tem desconto!

 Conheça outros convênios firmados acessando www.comerciarioemacao.com.br Conheça outros convênios firmados acessando www.comerciarioemacao.com.br Conheça outros convênios firmados acessando www.comerciarioemacao.com.br
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