Sindec-POA lança campanha
"Antecipe suas compras de
Natal"

No Natal, todos merecem um presente. Para
os comerciários, a regra não é diferente. Por
isso, em mais um ano o Sindec-POA
convida os consumidores a antecipar suas
compras.Ajude a divulgar esta ideia para
fazer com que todos possam encerrar o
expediente e aproveitar o Natal em família!
Horário de funcionamento do comércio
Conforme previsto na convenção coletiva,
nos dias 24 e 31 de dezembro o comércio
funcionará em horário reduzido. As lojas de
shoppings devem fechar às 18h e os
demais estabelecimentos às 19h. Os
supermercados deverão fechar as portas às
20h.Ainda nos dias 25 de dezembro e 1º de
janeiro, as lojas não poderão atender com
utilização de empregados.A fiscalização do
Sindec-POA estará atuando no comércio
para garantir que os direitos dos
comerciários sejam cumpridos. Para
dúvidas ou denúncias entre em contato:
fiscalizacao@sindec.org.br ou 3254 5558.

Mais notícias do período Dezembro de 2017

* Presidente da Central fala sobre recuperação fiscal do Estado
* Ministério do Trabalho atende processo da Fetracos-RS e cancela registro
sindical do Sintracodiv
* Proposta para Previdência afetará 1,16 milhão no campo
* Altas de luz e gás têm impacto quase 3 vezes maior sobre pobres, diz Ipea
* Trabalhador com carteira assinada teme mudança com a reforma, revela
pesquisa
* INSS cancela mais de 80% dos benefícios convocados desde agosto
* Sindec solicita à Câmara de Vereadores audiência pública para debater o
projeto de aumento do IPTU
* Dieese lança app “Negociando” para ajudar nas convenções e acordos
* Central debate ações jurídicas e sindicais para o enfrentamento da Reforma

Trabalhista
* Exportações animam segmento de caminhões
* Empresas podem optar até 20 de dezembro pela antecipação do eSocial
* Profissionais podem se inscrever até esta terça-feira no programa Mais
Médicos
* Central promove Seminário sobre a Reforma Trabalhista
* Participação da Força Sindical no Conselho Geral da CSI, Bruxelas, Bélgica
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