
Com o tema “Resistir sem-
pre” e slogan “A Luta é 
por todos” O Sindicato dos 
Comerciários lança cam-

panha salarial 2018. Para esse ano a 
estratégia de mobilização visa a união 
e força com participação massiva dos 
comerciários. De acordo com o co-
ordenador financeiro do SINDCOB 
Edson Rodrigues dos Santos, “para 
superar esse momento de crise políti-
ca e econômica que assola 
todo o país só com mui-
ta mobilização, que nós 
comerciários(as) podemos 
manter nossas conquistas 
e ampliar nossos direitos.” 
Por isso, a campanha sala-
rial 2018, além de torneio 
de futebol society, haverá 
sorteios de uma moto Hon-
da Start 160 mais brindes 
surpresas. Serão realizadas 
09 assembléias nos princi-
pais municípios: No dia 
09 de janeiro de 2018, no 
Centro Administrativo de 
Formação, situado à Rua 02 de no-
vembro, s/n (ao lado da Embasa), na 
cidade de Santana - BA; 11 de Janei-
ro de 2018, na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Santa Maria 
da Vitoria, situada à Rua Dr. Cutias 
Neves, nº. 397, Centro, na cidade de 
Santa Maria da Vitória-BA; 12 de 
janeiro de 2018, no Salão Paroquial 
situado à Rua Castro Alves, s/n, 
Centro (ao lado da Igreja Imaculada 
Conceição), na cidade de Correntina-
-BA; 15 de Janeiro de 2018, no Sa-
lão Irmã Daniela, situado na Avenida 
JK, nº. 18, Centro, na cidade de Ibo-
tirama - BA; 17 de janeiro de 2018, 
na sub sede do SINDCOB, situada à 
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Rua Josefino Moreira de Castro, nº. 
428, bairro Amaralina, na cidade de 
Bom Jesus da Lapa-BA; 19 de Ja-
neiro de 2018, na BAC- Barra As-
sociação Cultural, Praça Barão de 
Cotegipe, 351, Centro, na cidade de 
Barra - BA, 23 de Janeiro de 2018, 
no Colégio Municipal Nossa Senho-
ra Aparecida, situado à Avenida San-
tos Dumont, nº. 520, Centro, na ci-
dade de Formosa do Rio Preto - BA; 
26 de janeiro de 2018,  na sub sede 
do SINDCOB, situada à Avenida 

Brasília, nº.  151, AP 01, Quadra 2, 
Lote 13, Mimoso, na cidade de Luis 
Eduardo Magalhães-BA; Sempre as 
19h00mim em primeira convocação 
com 2/3 (dois terços) dos associados 
presentes e em segunda e ultima con-
vocação às 20h com qualquer núme-
ro de trabalhadores presentes. Dia 04 
de Fevereiro de 2018, no Clube dos 
Comerciários localizado à Rua Rio de 
Ondas, nº. 140, Zona Rural, Vale da 
Boa Esperança, na cidade de Barrei-
ras - BA, A partir das 8 horas  da ma-
nhã. Onde haverá torneio de futebol 
society , sorteio de uma Moto Honda 
Start 160 mais brindes surpresa, e um 
delicioso churrasco. Às 13h da tarde 

terá início a assembléia em primeira 
convocação, com 2/3 dos associa-
dos presentes e em segunda e ultima 
convocação às 14h. Convocamos 
aos companheiros  e companhei-
ras a participarem das Assembléias 
para que possamos juntos fortalecer 
a nossa luta e conquistar os nossos 
objetivos. 
  “Iremos aprovar uma pro-
posta de reajuste salarial digna para 
a categoria, uma proposta de contri-
buição para manutenção dos servi-

ços e das lutas, bem como to-
das as reinvidicações. Porém 
para sustentar nossas propos-
tas, é fundamental, a parti-
cipação dos companheiros e 
das  companheiras, destaca o 
Coordenador.”
 Após, construída e encami-
nhada à pauta de reivindi-
cação ao sindicato patronal 
(SINDILOJAS), daremos ini-
cio as rodadas de negociação, 
nesse momento a participação 
dos companheiros torna-se 
mais importante ainda. A luta 
de diversas outras categorias 

do Oeste baiano vem demonstrando 
o caminho das conquistas, somente 
com muita luta  é que conseguire-
mos alcançar nossos merecidos re-
ajustes e outros direitos. A história 
já demonstrou que se depender de 
patrões e governos, infelizmente 
os trabalhadores ganharão cada vez 
menos e terão menos direitos. Por 
tanto, participar das atividades da 
campanha salarial dos comerciários 
2018, é fazer valer o nosso tema - 
Resistir sempre, e o nosso slogan - 
A luta é por todos. Cumprindo essa 
missão, lutaremos para que o ano de 
2018 seja melhor para todos os Co-
merciários do Oeste da Bahia.

Campanha Salarial dos comerciários 2018

SALARIAL

Por: Edson Rodrigues
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EXPEDIENTE

ATENDIMENTO JURÍDICO: Todas as Terças, Quartas e Quintas

Palestra
“Aspectos Relevantes Da 

Reforma Trabalhista “

O SINDCOB (Sin-
dicato dos Co-
merciários de 
Barreiras e Re-

gião Oeste da Bahia) Preocu-
pado com o futuro dos direi-
tos trabalhistas da categoria 
incluiu nas programações 
das comemorações de ani-
versário do SINDCOB 19/10 
e dia dos Comerciários dia 
30/10 a palestra ‘ASPEC-
TOS RELEVANTES DA 
REFORMA TRABALHIS-
TA “e contou com a presença 
de comerciários que temendo 

Foto Rodrigo

ser pego de surpresa com os 
danos que essa reforma tra-
rá a toda a classe, vieram e 
tiraram suas dúvidas, foram 
cerca de 2 horas de pales-
tra ministrada pela advo-
gada Dra. Tarsila Araújo 
Leite, após a esclarecedora 
palestra, mais uma vez o 
SINDCOB prevê tempos 
difíceis para a classe traba-
lhadora em geral já que essa 
reforma blinda a classe em-
presarial e fragiliza a classe 
trabalhadora, todas as mo-
dificações feitas atingiram 
os direitos dos trabalhado-
res de maneira cruel. 

Por: Simone Bagano

COLUNA DO COORDENADOR

Paulino Beneval da Silva
Coordenador Geral do SindCoB

9 9921-5453 (Ascom)

Ascom Sindcob Comerciários
77 sindcob

E-mail: sindcob.ba@bol.com.br 

 Ser sindicalista nunca foi uma atividade fácil, 
porque não é possível ser sindicalista sem desenvolver 
uma boa capacidade gerencial, administrativa e política. 
Quem exerce a política e faz dela um pilar em sua vida 
deve colocar o interesse coletivo acima dos interesses 
pessoais é com esse compromisso que essa atual gestão 
assumiu a Coordenação do Sindcob. Este foi e será nosso 
lema e objetivo principal, pois o interesse do Comerciário 
está acima de qualquer outro interesse.
 É fundamental dispormos de todas essas quali-
dades, pois vivemos o tempo todo em alerta, pela incerteza 
da continuidade das normas vigentes, com reformas que 
visam esfacelar e enfraquecer a atuação dos sindicatos, 
com isso é necessário um alto nível de capacidade ge-
rencial e política para que nossas decisões sejam sempre 
tomadas com um único objetivo: proteger o trabalhador 
Comerciário. Amparando-o em seus direitos, orientando-
-os dos deveres e procurando transformar em benefícios 
todos os recursos arrecadados.
 Essa diretoria tem o compromisso de resistir aos 
ataques e enfrentar constantemente os desafios que nos fo-
rem dirigidos, defendendo a categoria comerciária e prote-
gendo seus interesses. Além, dos filiados não há sindicato 
bem sucedido, se não puder contar com a valiosa contri-
buição dos funcionários. No Sindcob, estes são dignos de 
elogios, competentes e comprometidos no cumprimento 
de suas funções, permitindo dessa forma atender de forma 
eficaz o nosso maior patrimônio – O Comerciário.   
A luta é constante para manter nossos direitos trabalhistas 
e avançar em melhorias das condições de saúde, de edu-
cação e de transporte público, entre outros. Mesmo com 
o governo e os patrões jogando contra os trabalhadores, 
temos avançado na busca de condições mais dignas de 
trabalho. 
 Prova disso, é a Convenção Coletiva de Traba-
lho 2017/2018 recentemente assinada pelos sindicatos, 
que garantem avanços e mantêm os direitos dos trabalha-
dores. Com o apoio sempre crescente de nossa categoria, 
poderemos avançar mais e garantir convenções ainda me-
lhores, que garantam mais benefícios a toda a categoria 
comerciária. Juntos somos mais fortes e podemos muito 
mais. Somos a maior categoria de trabalhadores do Brasil. 
Nosso Sindicato luta e avança há 16 anos. É hora de nos 
unirmos contra todos que tentam subtrair nossos direitos e 
provarmos que o sindicalismo brasileiro é forte e sobera-
no. Não vamos permitir retrocessos na luta dos trabalha-
dores por melhores condições de trabalho nesse país.
Nossa categoria é muito participativa, apoia e reconhece o 
trabalho do Sindcob. Espero continuar contando com esse 
apoio também nas assembleias, para fortalecer ainda mais 
nossa entidade e, principalmente, nossa luta em busca de 
novas vitórias.
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Edital de Convocação

O Coordenador Geral do Colegiado do Sindicato 
dos Comerciários de Barreiras e Região Oeste da 
Bahia-SINDCOB, CNPJ: 05.807.098/0001-07 no 
uso de suas atribuições, conferidas pelo Estatuto 

Social, vem através do presente EDITAL CONVOCAR to-
dos os trabalhadores do Comércio Atacadista e Varejista de: 
cereais, frutas, legumes, verduras, materiais de construção, 
móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, autopeças de automó-
veis, automobilísticos e de ciclistas, panificação, confeitaria, 
frios, distribuidora de bebidas, produtos agropecuários, bares, 
lanchonetes, restaurantes, distribuidoras de gás liquefeito de 
petróleo, produtos farmacêuticos e veterinários, tecidos, cal-
çados, confecção, ótica, joias e bijuterias, material esportivo, 
papelarias e livrarias, com abrangência intermunicipal e base 
territorial nos municípios de: Angical, Baianópolis, Barra, 
Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brejolândia, Canapólis, Ca-
rinhanha, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, 
Cristopólis, Formosa do Rio Preto, Ibotirama, Jaborandi, Luis 
Eduardo Magalhães, Malhada, Mansidão, Morpará, Muquém 
do São Francisco, Paratinga, Riachão das Neves, Riacho de 
Santana, Santana, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de Cás-
sia, São Desidério, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho, 
Serra Dourada, Sitio do Mato, Tabocas do Brejo Velho e Wan-
derlei, todos na Unidade Federativa da Bahia, que sejam as-
sociados (as) quites, para as Assembleias Gerais Extraordiná-
rias realizarem-se nos dias: 09 de janeiro de 2018, no Centro 
Administrativo de Formação, situado à Rua 02 de novembro, 
s/n (ao lado da Embasa), na cidade de Santana - BA;11 de Ja-
neiro de 2018, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Santa Maria da Vitoria, situada à Rua Dr. Cutias Neves, 
nº. 397, Centro, na cidade de Santa Maria da Vitória-BA; 12 
de janeiro de 2018, no Salão Paroquial situado à Rua Castro 
Alves, s/n, Centro (ao lado da Igreja Imaculada Conceição), 
na cidade de Correntina-BA; 15 de Janeiro de 2018, no Salão 
Irmã Daniela, situado na Avenida JK, nº. 18, Centro, na cida-
de de Ibotirama - BA; 17 de janeiro de 2018, na sub sede do 
SINDCOB, situada à Avenida Duque de Caxias, 112, Centro, 
1º Andar Prédio do Manchinha Auto Peças, na cidade de Bom 
Jesus da Lapa-BA; 19 de Janeiro de 2018, na BAC- Barra 
Associação Cultural, Praça Barão de Cotegipe, 351, Centro, 
na cidade de Barra - BA, 23 de Janeiro de 2018, no Colégio 
Municipal Nossa Senhora Aparecida, situado à Avenida San-
tos Dumont, nº. 520, Centro, na cidade de Formosa do Rio 

Preto - BA; 26 de janeiro de 2018,  na sub sede do SINDCOB, 
situada à Avenida Brasília, nº.  151, AP 01, Quadra 2, Lote 13, 
Mimoso, na cidade de Luis Eduardo Magalhães-BA; Sempre 
as 19h00mim em primeira convocação com 2/3 (dois terços) 
dos associados presentes e em segunda e ultima convocação 
às 20:00mim com qualquer número de trabalhadores presentes. 
Dia 04 de Fevereiro de 2018, no Clube dos Comerciários loca-
lizado à Rua Rio de Ondas, nº. 140, Zona Rural, Vale da Boa 
Esperança, na cidade de Barreiras - BA, às 13:00h da Tarde 
em primeira convocação, com 2/3 dos associados presentes e 
em segunda e ultima convocação às 14:00h com qualquer nu-
mero de trabalhadores presentes. As demais assembleias serão 
convocadas através de informativos, não havendo necessidade 
de ser convocada através de Edital em jornal de circulação re-
gional.
 As Assembleias supracitadas terão a finalidade de de-
liberar sobre a seguinte ordem:
•Construção, discussão e aprovação da pauta reivindicatória 
para negociação da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 
– CAMPANHA SALARIAL;
•Deliberação sobre a proposta de desconto da Contribuição Ne-
gocial, igualmente autorizada pela categoria e pelos associados 
para ajudar no custeio da referida campanha salarial e da luta 
sindical;
•Deliberação sobre a proposta de desconto da Contribuição 
Sindical, mediante autorização previa, expressa, coletiva, ou 
individual do trabalhador, para ajudar no custeio da referida 
campanha salarial e da luta sindical;
•Deliberação sobre a autorização para a Diretoria do SINDCOB  
negociar e assinar, a Convenção Coletiva de Trabalho 
2018/2019, junto ao sindicato Patronal. Podendo haver partici-
pação de diretores da CUT/CONTRACS;
•Outorgar poderes a Diretoria do SINDCOB a suscitar DIS-
SÍDIO COLETIVO DE TRABALHO caso for necessário, nas 
instancias Jurídicas competentes. Podendo haver participação 
de diretores da CUT/CONTRACS;
•Deliberar sobre a reratificação da Fundação da ARDECULTU-
RA –Associação Recreativa Desportiva Educacional e Cultural 
dos Comerciários de Barreiras e Região Oeste da Bahia, criada 
inicialmente em 09.07.2014;
•O que mais ocorrer.
As decisões das Assembleias serão tomadas por maioria 2/3 
(dois terços) dos presentes, como determina o Estatuto Social. 

SALARIAL

Companheiros(as) não esqueçam  o dia da  assembleia
DIA 4 DE FEVEREIRO 2018 NO CLUBE DOS COMERCIARIOS
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Companheiros (as), a luta da 
nossa categoria quem ban-
ca somos nós, através das 
contribuições!  Uma das 

contribuições é o imposto sindical, 
arrecadado pelo governo anualmen-
te na forma de um dia de salário de 
cada trabalhador, o imposto sindical 
deixou de ser obrigatório e passa a ser 
facultativo, ou seja, depende da sua 
autorização para ser descontado na 
folha de pagamento, assim o Sindcob 
continuará com as portas abertas de-
fendendo os seus direitos. O governo 
através da Caixa Econômica Federal, 
recolhe e posteriormente rateia os va-
lores arrecadados entre os Sindicatos, 
Federações, Confederações, Centrais 
Sindicais, Cooperativas, sendo que 
uma parte ainda é destinada ao Fundo 

de Amparo ao Trabalhador – FAT.   
 Em função desse grande ra-
teio, o imposto sindical não é sufi-
ciente para manter as nossas lutas, 
nos obrigando a buscar outras formas 
de contribuição, uma delas é a men-
salidade associativa, pela qual o tra-
balhador contribui com 1,5% de seu 
salário base mensalmente. Outra é a 
contribuição negocial, que a partir 
de aprovação em Assembleia anual-
mente é descontado um percentual de 
uma única vez. Todas essas arrecada-
ções contribuem no custeio das lutas, 
inclusive das Campanhas Salariais, 
que este ano terá um custo muito alto.  
Caso, tivéssemos pelo menos 50% 
dos companheiros (as) contribuindo 
com a mensalidade associativa e o 
imposto sindical, daria para manter 
as nossas lutas, sem necessidade da 
contribuição negocial. 

 Os recursos arrecadados, são 
aplicados em beneficio do próprio tra-
balhador, veja alguns exemplos: cli-
matização e aquisição de móveis para 
a sede em Barreiras e Subsedes Luís 
Eduardo Magalhães, Santa Maria da 
Vitória e Bom Jesus da Lapa. Abertu-
ra de novas sedes, ampliação do aten-
dimento jurídico, melhoria na comu-
nicação, aquisição de veiculo para os 
trabalhos do sindicato, investimentos 
no Clube dos Comerciários, além dos 
eventos realizados em datas comemo-
rativas importantes.
 Tudo isso somente foi pos-
sível, porque nos últimos anos o 
SINDCOB intensificou a fiscalização 
do cumprimento da Convenção Co-
letiva de Trabalho - CCT e da arre-
cadação das contribuições sindical e 
negocial. E o resultado, mais serviços 
prestados e melhor qualidade.

Quem paga a conta?
Por: Edson Rodrigues

As homologações continu-
arão sendo obrigatória. O 
agendamento pode ser re-
alizado pela empresa que 

o Comerciário está vinculado ou pela 
respectiva contabilidade. O atendimen-
to na sede em Barreiras e sub-sede em 
LEM é de segunda a quinta das 8h às 
12h e 14h ás 18h e sexta serviço inter-
no. O Sindcob realiza homologações 
dos trabalhadores ligado ao comércio 
de bens e serviço de Barreiras e demais 
cidades do Oeste Baiano.

 Lembrar que para realizar as ho-
mologações dos termos de rescisão, são 
necessários os seguintes documentos:
• 05 Vias do Termo de Rescisão e Homo-
logação;
• Formulário do Seguro Desemprego (atu-
alizado)
• Aviso Prévio;
• 03 Vias do ASO - Atestado de demissão;
• Carteira de Trabalho assinada e atualiza-
da. (observamos que toda baixa da CTPS, 
terá que estar constando a Lei nº 12.790, 
regulamentando a Profissão Comerciária);
• Extrato do FGTS;
• Comprovante de pagamento da Multa de 

40% e Demonstrativo;
• Chave de liberação do FGTS;
• Pagamento das verbas em dinheiro 
dentro do prazo no sindicato, compro-
vante de deposito em conta, ou che-
ques administrativo; deposito postal 
nos correios.
• Comprovante de pagamento de Con-
tribuição Sindical;
• Comprovante do pagamento da Con-
tribuição Negocial, e ou carta de opo-
sição ao desconto dentro do prazo;
• Relação dos contribuintes da Contri-
buição Negocial e Contribuição Sindi-
cal com os respectivos valores.     

Por: Edson Rodrigues

Homologação


