
Com o tema “CAMPA-
NHA SALARIAL DOS 
COMERCIARIOS 2020, 
resista, lute, conquiste” o 

SINDCOB lança a campanha sala-
rial para 2020, com a realização da 
primeira Assembleia convocada para 
o dia 14 de janeiro de 2020 na sede 
do Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais de Santa Maria da Vitoria, situ-
ada à Rua Dr. Cotias Lebre, nº. 397, 
Centro, na cidade de Santa Maria da 
Vitória - BA; 16 de janeiro de 2020, 
na sede do Sindicato dos Servidores 
Públicos Federal (SINTSEF) Rua 
Leocádio Marques, n°. 07, centro em 
frente à Escola Casinha Feliz na ci-
dade de Bom Jesus da Lapa BA; 21 
de janeiro de 2020, no Balão Magico 
Eventos, Rua Danilo Guerra, n° 55, 
Bairro Jardim Imperial na cidade de 
Luiz Eduardo Magalhães-BA; E a 
quar- ta assembleia com 
f e - chamento da pauta 
Dia 25 de janeiro de 

2020, no Memorial 

Dom Ricardo, localizado à Rua Ipa-
nema, nº. 204, Vila Dulce, na cidade 
de Barreiras - BA, ficando as Assem-
bleias marcadas sempre às 19:00h em 
primeira convocação, e em segunda e 
última convocação às 20:00h.
 O objetivo do SINDCOB é 
mobilizar a categoria comerciaria do 
oeste baiano a participar ativamente 
de todas as atividades. Convoca todos 
os trabalhadores (as) do comercio a 
permanecer resistindo a esses sucessi-
vos golpes que vem sofrendo a classe 
trabalhadora, e que atinge principal-
mente a maior categoria de trabalha-
dores que somos nós comerciários.
 Lutar com união e organi-
zação e primordial nesse momento 
conjuntural econômico e social tão 
adverso. Agora mais do que nunca se 
faz necessário de todos, compromis-
so, coragem, e muita ciência de clas-
se. Ao longo dessa campanha salarial 
o SINDCOB, estará construindo e 
debatendo coletivamente, com vocês 
trabalhadores (as), propostas de 
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cláusulas sociais e econômicas para 
a negociação da Convenção Coletiva 
de Trabalho 2020/2021, junto ao Sin-
dicato patronal que possibilite uma 
melhor condição de trabalho, com 
respeito e dignidade, que garanta na 
relação capital trabalho respeito mu-
tuo.
 O SINDCOB, não medirá es-
forços para resistir, lutar e ampliar as 
conquistas da categoria comerciaria. 
Reajuste salarial digno, com ganho 
real; direito ao descanso semanal re-
munerado; adiantamento salarial de 
40%; vale refeição ou sexta básica; 
saúde e segurança do trabalhador; 
triênio e contribuição assistencial são 
algumas das propostas que lutaremos 
com todas forças para conquista-las, 
dentre outras.

CAMPANHA

DOS  COMERCIÁRIOS
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EXPEDIENTE

Entre os dias 09 e 10 de setembro de 2019 
os comerciários de Barreiras e Região Oes-
te da Bahia elegeram a nova diretoria do 
SINDCOB. Porem a formalização do pro-

cesso eleitoral teve início com a realização da As-
sembleia Geral, ocorrida no dia 26 de julho. Dentro 
do prazo estabelecido pelo estatuto social e o edital, 
houve o registro de apenas uma única chapa, deno-
minada Luta e Resistência.  
 A chapa única apresentou proposta de enfren-
tamento aos atuais retrocessos que vem destruindo 
massivamente os direitos dos trabalhadores como 
afirmou Edson Rodrigues dos Santos atual coorde-
nador Geral. Luta e Resistencia é a introdução da 
história da classe trabalhadora que com muita cons-
ciência resiste aos ataques, em busca de desenvolvi-
mento e qualidade de vida. 
 Por isso companheiros (as), convidamos to-
dos os comerciários (as) a  filiar-se  ao nosso sindi-
cato e que participem desse processo democrático 
tão importante para a nossa categoria. 
 A nova diretoria, soma a qualidade composta 
por diretores bastantes experientes com otimismo de 
novos diretores buscando essa experiência em seu 
primeiro mandato. 
 0s membros que compõem a nova diretoria 
não são exclusivamente de Barreiras, ao convidar-
mos colegas de municípios vizinhos prezamos pela 
diversidade e democracia.  
 A posse da nova diretoria ocorreu no dia 30 de 
outubro, no auditório da sede própria  do SINDCOB. 

 O movimento sindical brasileiro, ao 
longo de todo o século XX, resistiu e lutou 
contra as mazelas do capital e em favor dos 
direitos da classe trabalhadora. 
 A reforma trabalhista do Ex - presi-
dente ilegítimo Michel Temer não é apenas 
perversa, ela rompe com qualquer horizonte 
de retomada do crescimento com geração de 
emprego e renda, e coloca na mão do empre-
sariado o chicote da precarização e da escravi-
dão moderna. 
 Aos empresários são dadas as condi-
ções para, aumentar os seus lucros e subor-
dinar a classe trabalhadora a trabalhar mais e 
ganhar menos. E mais, aos donos do capital é 
dada a conveniência de, a depender dos ciclos 
econômicos, ajustar os salários a partir das 
orientações das agências internacionais.
 O ataque vem de todos os lados. Além 
da retirada brutal dos direitos, a Justiça do Tra-
balho, espaço de garantia do respeito à Lei e 
aos direitos, sofre um desmonte brutal lidera-
do pelo atual governo. Sem proteção ou mes-
mo onde buscar ajuda, nosso povo entrará em 
um ciclo de desalento e será condenado a um 
futuro de pobreza e fome. 
 O movimento sindical é convoca-
do para resistir e salvaguardar não só os di-
reitos mais também o sindicato como escudo 
de defesa contra o império do capital. Nesse 
momento a unidade da classe trabalhadora é 
vital para fortalecer a luta, que será árdua e de 
grande envergadura. 
 O caminho será reforçar a ação em 
todas as esferas da sociedade e um movimen-
to sindical vigilante, que amplie suas raízes e 
fortaleça as estruturas nas bases da classe tra-
balhadora é fundamental para atravessarmos 
essa etapa da luta, barrar o retrocesso desse 
que já é o maior ataque ao nosso povo, visto 
na história do nosso país. 

Edson Rodrigues dos Santos
Coordenador Geral do SINDCOB

A nova Diretoria do SINDCOB
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O Coordenador da 
secretaria de Or-
ganização do Co-
legiado do Sindi-

cato dos Comerciários de 
Barreiras e Região Oeste da 
Bahia - SINDCOB, CNPJ: 
05.807.098/0001-07 no uso 
de suas atribuições, conferi-
das pelo Estatuto Social, vem 
através do presente EDITAL 
CONVOCAR todos os traba-
lhadores do Comércio Ataca-
dista e Varejista de: cereais, 
frutas, legumes, verduras, ma-
teriais de construção, móveis, 
eletrodomésticos, eletrônicos, 
autopeças de automóveis, au-
tomobilísticos e de ciclistas, 
panificação, confeitaria, frios, 
distribuidora de bebidas, pro-
dutos agropecuários, bares, 
lanchonetes, restaurantes, 
distribuidoras de gás lique-
feito de petróleo, produtos 
farmacêuticos e veterinários, 
tecidos, calçados, confecção, 
ótica, joias e bijuterias, ma-
terial esportivo, papelarias e 
livrarias, com abrangência 
intermunicipal e base terri-

torial nos municípios de: Angical, 
Baianópolis, Barra, Barreiras, Bom 
Jesus da Lapa, Brejolândia, Cana-
pólis, Carinhanha, Catolândia, Co-
cos, Coribe, Correntina, Cotegipe, 
Cristopólis, Formosa do Rio Preto, 
Ibotirama, Jaborandi, Luis Eduardo 
Magalhães, Malhada, Mansidão, 
Morpará, Muquém do São Francis-
co, Paratinga, Riachão das Neves, 
Riacho de Santana, Santana, San-
ta Maria da Vitória, Santa Rita de 
Cássia, São Desidério, São Félix do 
Coribe, Serra do Ramalho, Serra 
Dourada, Sitio do Mato, Tabocas 
do Brejo Velho e Wanderlei, todos 
na Unidade Federativa da Bahia, 
que sejam associados (as), para as 
Assembleias Gerais Extraordiná-
rias a realizarem-se nos dias: 14 de 
janeiro 2020 na sede do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Santa 
Maria da Vitoria, situada à Rua Dr. 
Cotias Lebre, nº. 397, Centro, na 
cidade de Santa Maria da Vitória-
-BA; 16 de janeiro de 2020, na 
sede do Sindicato dos Servidores 
Públicos Federal (SINTSEF) Rua 
Leocadio Marques, n°. 07, centro 
em frente à Escola Casinha Feliz 
na cidade de Bom Jesus da Lapa 

•Construção, discussão e aprovação da pauta reivindicatória para negociação da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2020/2021 – CAMPANHA SALARIAL;
•Deliberação sobre a proposta de desconto da Contribuição Negocial, 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 pre-
via, expressa, para ajudar na luta sindical;
•Deliberação sobre a autorização para a Diretoria do SINDCOB  negociar e assinar, a Conven-
ção Coletiva de Trabalho 2020/2021, junto ao sindicato Patronal. Podendo haver participação 
de diretores da CUT/CONTRACS;
•Outorgar poderes a Diretoria do SINDCOB a suscitar MEDIAÇÃO e/ou DISSÍDIO COLETI-
VO DE TRABALHO caso for necessário, nas Instâncias Jurídicas competentes. Podendo haver 
participação de diretores da CUT/CONTRACS;                                                   
•O que mais ocorrer.
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Edital de Convocação
BA; 21 de janeiro 2020,  no 
Balão Magico Eventos, Rua 
Danilo Guerra, n° 55, Bairro 
Jardim Imperial na cidade de 
Luiz Eduardo Magalhães-
-BA; Dia 25 de janeiro de 
2020, no Memorial Dom 
Ricardo, localizado à Rua 
Ipanema, nº. 204, Vila Dul-
ce, na cidade de Barreiras - 
BA, ficando as Assembleias 
marcadas sempre às 19:00h 
em primeira convocação, e 
em segunda e última convo-
cação às 20:00h. Computar-
-se-á o quórum válido dos 
associados presentes para de-
liberação, com o Registro na 
Ata da Assembleia a realizar-
-se na cidade de Barreiras – 
Bahia (25/01/2020), em con-
sonância com artigo 612 da 
Consolidação das Leis Tra-
balhistas – CLT. As demais 
assembleias dessa Campanha 
Salarial 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 
deliberar sobre a seguinte ordem:
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Companheiros (as), a 
luta da nossa categoria 
quem mantem somos 
nós, através das contri-

buições!  Uma das contribuições 
é a contribuição sindical, arreca-
dado pelo governo anualmente 
na forma de um dia de salário 
de cada trabalhador. Com a re-
forma trabalhista a contribuição 
sindical se tornou facultativa, 
dessa forma você trabalhador (a) 
precisa autorizar o referido des-
conto em favor do seu Sindicato, 
para o seu Sindicato continuar 
com as portas abertas defenden-

do a manutenção dos seus direi-
tos. O governo através da Caixa 
Econômica Federal, recolhe e 
posteriormente rateia os valores 
arrecadados entre os Sindica-
tos, Federações, Confederações, 
Centrais Sindicais, Cooperati-
vas, sendo que uma parte ainda 
é destinada ao Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – FAT.
 Em função desse gran-
de rateio, a contribuição sindi-
cal não é suficiente para manter 
as nossas lutas, nos obrigando a 
buscar outras formas de contri-
buição; Uma delas é a mensa-

Saiba como manter seus direitos
lidade associativa, arrecadadas 
pelos trabalhadores sócios do 
SINDCOB, os quais se associan-
do, contribuírem com 1,5% do 
seu salário base mensalmente, 
de forma consciente, ajuda na 
manutenção dos seus direitos, 
além de conquistar o direito es-
tatutário de participação com voz 
e voto nas assembleias fortale-
cendo ainda mais as nossas lutas. 
Outra é a contribuição negocial, 
que a partir de aprovação em As-
sembleia anualmente é desconta-
do um percentual de uma única 
vez. Todas essas arrecadações 
contribuem no custeio das lutas, 
inclusive das Campanhas Sala-
riais. Os recursos arrecadados, 
são aplicados em beneficio do 
próprio trabalhador.

2019 foi mais um ano de muitas lutas.
apesar dos sucessivos golpes e ataques aos direitos da 

classe trabalhadora, à democracia e ao projeto da 
sociedade, continuamos resistindo.

Comerciário (a) o sindcob estará sempre ao seu lado 
com fé, união, resistência e a nossa conciência politi-

ca, 2020 será o ano da nossa vitória.

Um feliz e prospero ano novo.
são os sinceros votos do SINDCOB.
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