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Vai Começar a Campanha Salarial dos Trabalhador
es
balhadores
em Vendas de Veículos do Estado da Bahia
Os trabalhadores em vendas de veículos devem estar atentos às ações do
nosso sindicato, pois estamos começando a camapnha salarial 2012 para
a renovação da convenção coletiva de trabalho.
Acreditamos que esse é o caminho para mobilizar a categoria e assim
continuar avançando para termos uma convenção coletiva de trabalho que
atenda a nossas necessidades, pela valorização dos salários.
No dia 20 de dezembro de 2011 (terça-feira) as 16:00 horas daremos o
pontapé inicial na assembléia de aprovação da pauta de reinvindicações
conforme edital publicado no jornal A TARDE edição do dia 07 de dezembro
de 2011.
A nossa assembléia será realizada no AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO
DOS BANCARIOS DA BAHIA E SERGIPE, NA RUA TUIUTI, 193 – DOIS DE JULHO – SALVADOR/BA

A campanha salarial é um momento estratégico, quando mostramos aos patrões a nossa insatisfação com os
pisos salariais e com as atuais condições de trabalho.
Este ano a nossa central CBT - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, atraves de seu presidente
Adilson Araujo já firmou compromisso de está a frente conosco nesta campanha salarial para juntos fazermos
uma grande campanha e avançarmos em novas conquistas para categoria.
Portanto participe, juntos venceremos os obstáculos.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
TERÇA-FEIRA - dia 21 de dezembro de 2011 as 16:00 horas
AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO DOS BANCARIOS DA BAHIA E SERGIPE
RUA TUIUTI, 193 – DOIS DE JULHO – SALVADOR/BA
a) Discussão e aprovação das reivindicações que serão formuladas pelos
empregados para Norma Coletiva de Trabalho, específica da categoria no
Estado da Bahia; b) outorga de poderes à Diretoria do Sindicato, para
encaminhamento das reivindicações, para representação dos
trabalhadores nas negociações com as empresas e/ou representação
patronal e para celebrar ou não Acordo Coletivo de Trabalho e/ou
Convenção Coletiva de Trabalho e, no caso de malogro nos
entendimento, para suscitar Dissídio Coletivo perante o E. Tribunal
Regional do Trabalho competente; c) fixação de índice, discussão sobre o
valor e autorização de desconto da Taxa Assistencial desta Campanha
Salarial e da Contribuição Confederativa Constitucional.

SINDICALIZE-SE

SOZINHO, qualquer peso é mais dificil carregar
JUNTOS, qualquer peso fica muito mais leve
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Sorria, Sorria

Nosso consultorio odontólogico encontra-se
em fase fina de acabamento e já em janeiro
proximo estaremos inaugurando,
Agora já podemos voltar a SORRIR, em breve
estaremos atendendo nossos associados e
dependentes legais.
Conseguido com muito esforço trabalho e
união. Isso mostra mas uma vez que trabalhando juntos
poderemos conquistar muito mais.
Podemos e devemos lutar para uma melhor condição de
trabalho, com melhores salários e avançar nas políticas sociais.
Venha participe. Sabemos que muita coisa tem que ser feita,
mas a luta continua companheiros.

DIRET
ORIA NO
VA MAS COM
DIRETORIA
NOV
DISPOSIÇÃO DE TRABALHAR
O presidente do sindcon, que assumiu o cargo a menos
de dois anos, juntamente com seus diretores, e já temos o
orgulho de fechar o ano de 2011 coma nossa sede própria
adquirida com recursos da categoria e o apoio da nossa
federação, melhorando o conforto e comodidade aos
nossos associados e nossos colaboradores no dia a dia
na administração da entidade.

DEST
AQUE N
AS NEGOCIAÇÕES DE 2011
DESTA
NAS

Mesmo com toda dificuldade enfrentada duas coisas podemos destacar nas negociações deste ano para melhoarar a
vida dos trabalhadores que representamos:
¾
Reajuste acima da inflação do período como também acima do índice conseguido por outras entidades
sindicais em nosso estado, fechados com 8,20% enquanto a inflação estava em 6,36 %.
¾
A proibição de vendas aos domingos e feriados, conforme a clausula 10ª da convenção coletiva de
trabalho, as empresas só poderão abrir aos domingos e feriados com aprovação da Assembléia dos Concessoinários,
que este ano foi aprovado apenas 03 (três datas) no ano de 2011, cabendo inclusive penalidades a quem vier
descumprir.
Portanto nossa luta para que os domingos sejam reservados as nossas famílias.

VEJAM O EDITAL PUBLICADO NO JORNAL
ATARDE - EDIÇÃO DO 07/12/2011

SINDCON- BA CAMPANHA SALARIAL 2012
EDITAL DE
CONVOCAÇÃO
DE
EXTRAORDINÁRIA Pelo presente edital,

ASSEMBLÉIA

GERAL

O SINDCON - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE VENDAS DE
CONSÓRCIOS E VEÍCULOS DO ESTADO DA BAHIA com inscrito no CNPJ
sob o nº 63.226.336/0001-97, com sede na Rua da Forca, 39 Edifício Barão de
Cotegipe Sala 505, Centro, Salvador-BA, convoca todos trabalhadores das empresas
de Vendas de veículos no estado da Bahia, associados ou não, para se reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária no dia: 20.12.2011; no Auditório da Federação
dos Bancários da Bahia e Sergipe, localizado na Rua Tuiuti, 193 – Dois de Julho
– Salvador/Ba, às 16:00 em primeira convocação e às 16:30 em segunda convocação,
com o quorum definido pelo Estatuto do Sindicato, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) Discussão e aprovação das reivindicações que serão formuladas pelos
empregados para Norma Coletiva de Trabalho, específica da categoria no Estado da
Bahia; b) outorga de poderes à Diretoria do Sindicato, para encaminhamento das
reivindicações, para representação dos trabalhadores nas negociações com as empresas
e/ou representação patronal e para celebrar ou não Acordo Coletivo de Trabalho e/
ou Convenção Coletiva de Trabalho e, no caso de malogro nos entendimento, para
suscitar Dissídio Coletivo perante o E. Tribunal Regional do Trabalho competente;
c) fixação de índice, discussão sobre o valor e autorização de desconto da Taxa
Assistencial desta Campanha Salarial e da Contribuição do Sistema Confederativo
Constitucional. Salvador, 06 de dezembro de 2011. Jorge Raimundo da Fonseca Presidente.
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MENSAGEM
“Para sonhar um ano novo que mereça este

nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem
de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, mas
tente, experimente, consciente. É dentro de
você que o Ano Novo cochila e espera desde
sempre.”
(Carlos Drummond de Andrade)

