Apesar da crise, encerramos as
datas-base com saldo positivo
Ao contrário de outras categorias que sequer conseguiram chegar perto da reposição da inflação, este ano
ainda conseguimos um saldo positivo em nossa Campanha Salarial. Fechamos os Acordos Coletivos de Trabalho
e Convenções Coletivas de Trabalho com reposições que
foram de 8,5% à 10%. Em alguns casos chegamos bem
próximos da inflação e em outros conseguimos reajuste
com ganho real de salário, ou seja, índice acima do INPC.
Assim que fechamos os acordos já começamos a nos
preocupar com a Campanha Salarial 2018, pois a situação do Brasil e os rumos da Economia são imprevisíveis.
Devemos estar preparados para grandes lutas em defesa de direitos, conquistas e principalmente em defesa do emprego Fiquem atentos.

Festa e Futebol: Agradecemos a presença de todos e todas!

Foi muito bom ter proporcionado mais um dia feliz
e de confraternização aos associados e seus familiares.
Não faltaram boa comida, brincadeiras para as crianças
e é claro, a paixão do brasileiro, o futebol.
A festa de confraternização aconteceu no dia 18 de
Setembro no Clube dos Comerciários. Através do bingo,
um associado levou uma moto 125 e nos sorteios os felizardos levaram uma bicicleta, um micro-ondas, duas panelas e dois ventiladores, além de outros prêmios como
rádio de auto, culer e outros. Parabéns aos premiados.
Além do churrasco, um dos pontos altos da festa de
confraternização foi a final do 9º Torneio de Futebol So-

ciety. Os times contaram com as torcidas e ao final, os
campeões receberam troféus e medalhas.
Mais uma vez agradecemos a presença de todos e
todas para um dia festivo com muita alegria e demonstrações de amizade entre os presentes.

Que a paz, o amor, a saúde e a prosperidade estejam presentes em todos os lares dos trabalhadores,
nos dando força e fé para lutar em defesa das
nossas conquistas e direitos e contra o retrocesso.

Feliz Natal
Feliz 2017.
São os votos da
direção do SINTRABE
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Governo Temer é o Papai Noel às avessas!
Às vésperas do Natal,
os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil receberam o pior presente que
somente a mais pura maldade poderia imaginar: A
reforma da Previdência e o
Congelamento dos gastos
públicos em saúde e educação por 20 anos.
A própria ONU – Organização das Nações Unidas
está preocupada com a situação brasileira. “Segundo o
relator especial da ONU para
extrema pobreza e direitos
humanos, Philip Alson, os
planos do governo Temer
de congelar o gasto social
por 20 anos, representada
pela Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 55, já
aprovada pelo Congresso

Nacional, são inteiramente
incompatíveis com as obrigações de direitos humanos do Brasil. “Com essa
emenda adotada, colocará
o Brasil em uma categoria
única em matéria de retrocesso social”, afirmou na
publicação da Rede Brasil
Atual, que repercutiu em
diversos jornais.
Chamada pelos movimentos sociais de PEC do
Fim do Mundo, a matéria
já foi aprovada na Câmara e
avança no Senado Federal.
Isto trará um grande retrocesso, principalmente para
as famílias mais pobres da
população que precisam do
serviço público.
Além da Reforma da
Previdência, que para rece-

ber o teto da aposentadoria
muitos terão de trabalhar
por 49 anos para alcançar
esse teto, o governo Temer
também pretende fazer a
reforma trabalhista apontando que deve retirar vários direitos da classe trabalhadora, atendendo assim
aos empresários.
Em breve estaremos
praticamente vivendo em
regime de escravidão: sem
direitos e trabalhando anos
a fio para tentar chegar à
aposentadoria aos 65 anos,
tanto para homem, quanto
para mulher.
Alguém poderia pensar
em um presente de Natal
pior que esse? E não foi por
falta de aviso. E lembre-se,
não acredite nessa grande

mentira de que a Previdência está quebrada. Não é
verdade. Economistas e especialistas, até do próprio
INSS, desmentem versão.
O momento exige de todos nós mobilização e luta.

Um grande abraço,
Antônio Sales
Presidente do SINTRABE.

Confira abaixo algumas mudanças previstas na PEC 287/Reforma
da Previdência enviada por Temer ao Congresso Nacional
Fim da aposentadoria por tempo de
contribuição

A PEC 287 acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, que
atualmente é de 35 anos para homens
e 30 para mulheres. Segundo a regra
atual, um trabalhador que começou a
contribuir com 20 anos, por exemplo,
pode se aposentar aos 55 (aplicando-se, no caso, o fator previdenciário).
Pela proposta do governo, essa pessoa
terá de trabalhar dez anos a mais – é
preciso completar pelo menos 65 anos,
com tempo mínimo de contribuição de
25 anos.
Todos os trabalhadores com até 50
anos e trabalhadoras com até 45 serão
atingidos pela mudança, se a PEC 287
for aprovada. Os que ultrapassaram
esta faixa serão submetidos a uma “regra de transição”, com um “pedágio”
de 50%. Quem teria de contribuir mais
dois anos pela regra atual, por exemplo,
vai precisar ficar na ativa por mais três.

Redução do valor das aposentadorias
A regra anterior é agravada por uma
outra. Para obter os vencimentos integrais, o trabalhador terá que permanecer 49 anos na ativa. Em caso de apro-

vação da PEC 287, o benefício passa a
ser calculado levando-se em conta a
parcela de 51% das maiores contribuições com 1% adicionais a cada ano de
contribuição.
Portanto, para receber 100% do
salário, o trabalhador terá que contar,
após os 65 anos, com 49 anos de contribuição. Isso significa ter começado
a contribuir com a Previdência aos 16
anos.

Achatamento dos benefícios assistenciais
Os benefícios pagos a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda
serão desvinculados do salário mínimo
– ou seja, corroídos pela inflação. Além
disso, a idade mínima para recebê-los,
que hoje é de 65 anos, subirá para 70.

Redução da pensão por morte

A pensão por morte não será mais
integral, passando a valer a regra de
50% mais 10% por dependente, até o
limite de 100%. Ou seja, uma viúva sem
filhos receberá apenas 60% do que receberia pela regra atual. Além disso, a
cota de 10% se extingue quando o filho
completar 18 anos.
Os beneficiários que ganham hoje
um salário mínimo também terão seus

proventos desvinculados da atual política de reajustes, o que, ao longo do tempo, fará com que recebam menos que o
piso nacional.
Acompanhe em nosso site todas as
medidas apresentadas pelo governo
Temer de ataque aos direitos e conquistas da classe trabalhadora. A reforma
da Previdência é apenas uma de suas
maldades. Com a PEC 55 que está aprovada no Congresso Nacional e congela
por 20 anos investimentos em saúde
e educação, vem aí também a reforma
trabalhista que pretende mexer na CLT
e tirar vários de nossos direitos.
Portanto, o momento é de muita
luta.
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Festa e futebol em imagens

Moto (Bingo) e demais prêmios por sorteio

La Priore - 3º Lugar

Coca-Cola - Campeão

Refrigerante Cerradinho - Vice-Campeão

Bauko

Cerbras
Horizonte

Rio Preto

JM

Refrigerante Mineiro

A final ficou com os times Coca-Cola e Refrigerante Cerradinho

Assessoria Jurídica para os associados

O diretor do Sindicato
Marcos Joel Silva Sampaio
(foto acima) informa que a
entidade está à disposição
dos associados para as suas
demandas jurídicas nas
áreas: Trabalhista, Civil, Família e Previdenciária.
Telefones: 984390070 e
3321-1870
Demandas que o asso-

ciado pode fazer através
do seu Sindicato:
-Agendamento de Perícia;
-Pedido de Prorrogação;
-Pedido de Reconsideração;
-Auxílio Doença B31;
-Auxílio Doença por Acidente de Trabalho B91;
-Carta de Concessão;
-Consulta de Situação de
Benefício;
-Extrato de Pagamento de
Benefício;
-Abono Salarial;
-Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço;
Ações na Justiça para reaver direitos;
Pensão Alimentícia,
-Divórcio,
-Lei Maria da Penha, entre
outros.
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Ação na Justiça por atividade penosa
Com base no Decreto 83.080/1979 e Decreto
53.831/64 e demais legislações atinentes, o Sindicato
pretende pleitear, judicialmente, para os sindicalizados,
o reconhecimento das atividades de motorista e ajudante de distribuição como atividades penosas e o direito da
percepção do referido adicional nos salários e, também,
ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial.
Portanto, o Sindicato convoca a todos os sindicalizados que desenvolvem essas atividades a promoverem os
atos necessários para instruir a ação coletiva, quais sejam, a assinatura da procuração. Maiores informações,
procurem o Sindicato.

Ao se filiar ao Sindicato, você está investindo
na luta em defesa do seu futuro.

O Sindicato alerta aos motoristas para que fiquem atentos,
pois as empresas estão fazendo exames toxicológicos e em alguns casos tem dado positivo. Isto significa demissão na certa.
Muitos motoristas, diante das jornadas extenuantes, recorrem a remédios e outros meios para permanecerem ativos e
acabam gerando um problema ainda maior. Se você tem conhecimento de que algum motorista está agindo assim, alerte-o das graves consequências.

Pare e pense um pouco
trabalhador e imagine se você
não tivesse quem negociasse
por você, que defendesse os
seus direitos, o seu emprego
e as suas conquistas. Você
conseguiria negociar tudo
isso diretamente com o patrão? Certamente que não.
Ele sequer te receberia.
Por isso, é importante
que você valorize a sua entidade sindicato que tanto luta
por você e mais, que ajude
no seu fortalecimento para

Assistência Médica
ESPECIALIDADES: CLINICA MÉDICA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA E ODONTOLOGIA’.
Atendimento na sede do Sindicato dos Comerciários nas
especialidades de CLINICA Médica, Pediatria e Ginecologia.
SCS Q. 06 Bl. A ED. José Severo 7º andar Brasília-DF fone:
3038-2200 Ramal “219”
QNE 31 CASA 02 Taguatinga Norte Fone: 3037 8812 /
33548665
Para atendimento os associados e dependentes deverão no momento da consulta ou exame, portar carteirinha de associado RG, Certidão de nascimento e documento com foto.
Os associados que se encontram sem a carteirinha, favor entrar em contato com o Sindicato para que possa

providenciar.
LAZER: Clube dos Comerciários com sauna, piscina,
campo de futebol, churrasqueira, bastante área verde e
churrasqueiras e salão pra festa, sito: FAZENDA PONTE
ALTA NUCLEO RURAL CASA GRANDE, CHACARA Nº 25,
GAMA DF. (Atrás do clube dos Correios)
Assistência Jurídica: Área trabalhista e vara de família,
Civil, Criminal e Previdenciária.
Drª Jovanka Baptista da Silva
3ª e 6ª feira atendimento na sede do sindicato de 09h
às 11h.
OBS: Maiores informações entrar em contato na secretaria do SINTRABE, sito à SDS Ed. Venâncio V 5º andar
Sala 513/514 Brasília – DF. fone: 061 3321 1870 Fax: 061
33225334 ou E – mail Sindbebidas@bol.com.br

Atenção Motoristas, cuidado com os exames toxicológicos

que tenhamos uma estrutura maior para poder brigar e
avançar nas reivindicações.
Venha se filiar ao Sindicato,
pois você estará fazendo um
investimento na luta e te garantimos que só quem luta
pode conquistar.

BENEFÍCIOS OFERECIDOS AOS ASSOCIADOS DO SINTRABE
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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Distribuidores de Bebidas no DF e Entorno - SDS
Ed. Venâncio IV - 5° andar - sala 524- Brasília - DF - CEP: 70.393-900 - Fone: 061 3321-1870 - Fax.:
3321-1744 -E-mail: sindbebidas@bol.com.br
Antônio Sales Rocha - Presidente, Alberto Oliveira Santos – Diretor de Finanças e Arrecadação, Marcos Joel Silva
Sampaio – Diretor Administrativo do Sindicato, Domingos de Souza Teles – Diretor de Cultura Esporte e Lazer, , Jose
Amaro Dias – Diretor de Política Sindical, Carlos Antônio Pereira de Araújo – Diretor de Imprensa e Comunicação,
Raimundo Ramos Silva – Diretor de Informática, Manoel Messias de Oliveira – Diretor de Relações Públicas, Célio
Batista Vieira – Presidente do Conselho Fiscal, Flávio Antonio Tavares - 1º Suplente de Delegado junto à Federação - Jornalista: Walkiria Simões

