ANO XXII - NÚMERO 54 - DEZEMBRO/2018

Fortalecer o Sindicato para
defender a categoria
Nunca, em tempos recentes, sofremos tantos ataques aos nossos direitos e conquistas como nos últimos três anos. E o cenário já aponta que eles continuarão em 2019. O futuro ministro da Fazenda já pediu
ao presidente eleito o fim do abono salarial (PIS) e
revisão do reajuste do salário mínimo, além disso, a
reforma da Previdência é praticamente certa para os
próximos meses. Não tenham dúvidas que a prioridade para o governo será o setor patronal.
E como se não bastasse, eles tentam destruir o
movimento sindical (sindicatos, centrais sindicais, federações e confederações) para calar a boca do trabalhador e impedir suas reivindicações. E ainda tentam
aprovar um projeto que vai criminalizar os movimentos sociais e qualquer assembleia de trabalhador, inclusive de campanha salarial, será considerada como
terrorismo.
Por isso, mais do que nunca, é fundamental que a
categoria perceba o que está ocorrendo e venha fortalecer ainda mais o seu sindicato, não só participando das nossas chamadas para a luta, como também
se sindicalizando, a entidade precisa sustentar a luta,
pagar funcionários, advogados e elaborar materiais
de divulgação, entre outros e somente você, trabalhador consciente, pode fazer isso por sua entidade.
O Sindicato, no momento, é a sua única trincheira
de resistência aos ataques que estamos sofrendo e é o
único que lutará para defender seus interesses. Cuide
bem do seu Sindicato, pois sem ele, você estará completamente sozinho e abandonado à própria sorte.
Ao investir no Sindicato, com a sua sindicalização,
você investe em melhores salários, melhores condições de trabalho e muita luta em defesa das suas
reivindicações e contra todo e qualquer ataque aos
nossos direitos e conquistas.

Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar
o amor, a fé, a esperança e a solidariedade. Que
possamos reunir em nossas mesas, na noite de
Natal, nossos entes mais queridos e que sejam
abençoados com a luz divina do menino Jesus.
Que Deus venha iluminar todo o nosso caminho em 2019 e que estejamos livres de todos os
ataques contra nossos direitos e conquistas, com a
preservação do emprego e por melhores salários.
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Em defesa do emprego e de direitos!
A luta da classe trabalhadora, ao longo das últimas décadas
conquistou a jornada de trabalho (antes era até 16 horas sem
hora-extra), as férias, o 13º salário, piso salarial, uniforme, tíquete alimentação, entre outros.
Muitos morreram para alcançar
esses direitos que nos ajudam a
sobreviver um pouco melhor. E
agora todos eles estão ameaçados de extinção ou de redução.
Isto sim, é uma séria ameaça à
sobrevivência do trabalhador
e de sua família. Nunca fomos
tão atacados em nossos direitos
como estamos sendo nestes últimos dois anos. Já aprovaram a reforma trabalhista, a terceirização
irrestrita, em breve querem votar a reforma da previdência, ou
seja, não basta nos jogar na vala
da pobreza e dos baixos salários,
ainda querem nos impedir de nos
aposentar.

Vejam companheiros e companheiras o quanto é importante nos
inteirarmos da política, não essa
rede de fake news que tem no
whatsapp, com tantas mentiras.
Nos inteirar de verdade, ouvindo,
lendo, assistindo e analisando de
fontes confiáveis. Se a classe trabalhadora gostasse de política e
se informasse melhor, não elegeria o lobo para tomar conta das
ovelhas. Não elegeria deputados
e senadores que votaram a favor
da reforma trabalhista e do congelamento em investimentos em
saúde e educação por 20 anos.
Infelizmente, ainda vai demorar muito para que os brasileiros
fiquem bem informados da sua
própria realidade e comece a votar com mais cuidado. Até lá, esperamos sobreviver para contar
a história. Estamos próximos do
Natal, um momento que deveria
ter boas notícias, mas a verdade

dos fatos está aí, escancarada, nos
dizendo o contrário.
De nossa parte, continuaremos lutando para defender os interesses de nossa categoria, buscando sempre a vitória e avanços
em nossas conquistas, e principalmente pela manutenção do
emprego.
Um grande abraço a todos e
todas.
Alberto Oliveira Santos
Presidente do SINTRABE.

Sindicato realizará mais uma festa de confraternização
com Torneio de Futebol Society.
O Sindicato informa aos
seus associados e seus dependentes que já estamos
nos organizando para realizar
mais uma grande festa de confraternização, além do Torneio
de Futebol Society.
Será no dia 17/02/2019, no
Clube dos Comerciários, no
horário de 09h às 17h com almoço com churrasco, brincadeiras, música, futebol e sorteio de prêmios.
Nossos atletas já podem
organizar seus times e se
inscreverem no Sindicato.
Os prêmios deste ano

são os seguintes:
1 – Uma TV de 32 polegadas;
2 – Uma bicicleta.

Veja imagens da festa do ano passado

Vice-Campeão - Horizonte Logística

Campeão - Distribuidora de Bebidas Rio Preto

Lideranças sindicais prestigiaram nossa festa

Alberto de Oliveira (ao lado de Julimar CUT/
SINDECAT) saúda os associados
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O Brasil deixado por Michel Temer e o que virá depois

Em dois anos com Michel Temer (MDB) presidindo o país, a crise no mercado brasileiro, provocada pela fragilização de direitos dos trabalhadores e
falta de investimento estatais, retirou mais de 2,3
milhões de postos de trabalho formal.
De 2016 a 2017 houve um aumento de 1,7 milhão no número de pessoas trabalhando sem carteira assinada, atingindo um total de 37,3 milhões
trabalhadores, de acordo com dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Esta situação podemos, com certeza, atribuir à
reforma trabalhista aprovada pelo governo Temer.
Já o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), disse
que é preciso aprofundar esta reforma e que é muito difícil ser patrão no Brasil.
Isto significa que outras reformas virão a partir
de 2019 e nenhuma delas será favorável à classe
trabalhadora, dentre ela a medonha reforma da
Previdência que colocará a aposentadoria cada vez
mais distante do trabalhador e com benefícios menores que os praticados atualmente.
Por isso, o movimento sindical terá um papel
muito importante, assim como os movimentos de
estudantes, de moradias, de agricultores, enfim,
todo o movimento social deve se unir para reivindicar conjuntamente um Brasil que olhe para as classes menos favorecidas e para os trabalhadores em
geral.

Fortalecer o movimento sindical é tarefa de todos e todas que não desejam voltar a um ambiente
de trabalho semelhante à escravidão. Somos muitos, somos milhões e temos força para lutar contra
o retrocesso.

Reaja e venha para a luta. Filie-se ao Sindicato
As vezes o trabalhador pensa que contribuir mensalmente com o sindicato é um desperdício de dinheiro e
que aquele pequeno valor fará falta. No entanto, a maioria que nunca foi sindicalizada, não pensa que ao longo
dos anos recebeu inúmeros benefícios e nunca contribuiu para o fortalecimento da entidade. E agora, mais
do que nunca, devemos investir no Sindicato para que
continue lutando e trabalhando para defender suas reivindicações e ainda combater os retrocessos.
Vejam o quanto a classe trabalhadora já conquistou por
causa dos sindicatos, centrais sindicais, federações, confederações e demais entidades. Ainda não é o suficiente
para termos a vida que merecemos com mais conforto,
com comida boa na mesa, com direito a lazer, boa escola para os filhos. Por isso, a luta deve continuar e ela só
pode continuar através do sindicato e demais entidades
de classe. Pense que a sua contribuição é um investimento na luta e que certamente ela vai gerar lucro para você.
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Assessoria Jurídica para os associados
O diretor do Sindicato Marcos Joel Silva
Sampaio (foto ao lado)
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 associado pode fazer através do seu Sindicato:
-Agendamento de Perícia;
-Pedido de Prorrogação;
-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.

BENEFÍCIOS OFERECIDOS AOS ASSOCIADOS DO SINTRABE
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 JArão Gabriel Neto
3ª e 5ª feira atendimento na sede do sindicato de 14h às 16h.
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

ODONTOLOGIA – TABELA DE PROCEDIMENTOS E VALORES –
CONVÊNIOS E DEPENDENTES
Procedimento				

QUEM FAZ O
SINDICATO FORTE
É VOCÊ,
TRABALHADOR (A)
E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

Nº Procedimento

Exame Clínico					
Restauração em Amalgáma				
Restauração em Resina Composta Anterior		
Restauração em Resina Composta Posterior Ves
Restauração em Resina CompostaPosterior Och
Restauração em Resina Composta Posterior 2fac
Restauração em Resina Composta Posterior 3fac
Tartarectomia (remoção de tártaros)			
Profilaxia						
Flúor						
Ionômetro de vidro				
Tratamento Curativo				
Selante						
Radiografia Periapical				
Exodontia (Excluindo o dente siso)			
Pulpotomia (Tratamento parcial da polpa
Em dente decíduo – crianças)			
Tratamento Endodôntico em crianças		
RX						
Curativo						
Urgência / Extração				
Abertura de Canal					
THO (Técnica de Higiene Bucal)			

02
02
02
02
04
06
08
04
02
01
02
02
02
02
02

04
10
02
02
02
02
01

Valor

Gratuito
R$ 15,00
R$ 15,00
R$ 15,00
R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 15,00
R$ 10,00
R$ 5,00
R$ 15,00
R$ 10,00
R$ 15,00
R$ 5,00
R$ 15,00
R$ 30,00
R$ 60,00
R$ 5,00
R$ 15,00
R$ 15,00
R$ 15,00
Gratuito

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Distribuidores de Bebidas no DF e Entorno - SDS Ed. Venâncio IV - 5° andar - sala 524Brasília - DF - CEP: 70.393-900 - Fone: 061 3321-1870 - Fax.: 3321-1744 -E-mail: sindbebidas@bol.com.br

ALBERTO OLIVEIRA SANTOS - (PRESIDENTE); MARCOS JOEL SILVA SAMPAIO - (VICE-PRESIDENTE); ANTONIO EVANILSON BERNARDO DE MELO - (SECRETÁRIO GERAL);
ANTONIO SALES ROCHA (DIRETOR DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO); ANTONIO MARCOS GUILHERME DE OLIVEIRA (DIRETOR ADMINISTRATIVO); PAULO HENRIQUE
P. PERES MARTINS (DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL E PROFISSIONAL) RAIMUNDO RAMOS SILVA (DIRETOR DE CULTURA, ESPORTE E LAZER); ROBSON NOGUEIRA
DA SILVA (1º SUPLENTE DA DIRETORIA); MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA (2º SUPLENTE DA DIRETORIA); CARLOS ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO (3º SUPLENTE DA
DIRETORIA) FRANKLIN VIEIRA BARBOSA (4º SUPLENTE DA DIRETORIA); GIVANILDO DA COSTA SANTOS (5º SUPLENTE DA DIRETORIA); DOMINGOS DE SOUSA TELES
6º SUPLENTE DA DIRETORIA);JOSÉ AMARO DIAS (PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL) JOSÉ ARMANDO VERAS NUNES (PRIMEIRO CONSELHEIRO);CIDCLEI RIBEIRO
(1º SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL); DELEGADO REPRESENTANTE JUNTO À FEDERAÇÃO: ALBERTO OLIVEIRA SANTOS; PRIMEIRO SUPLENTE DE DELEGADO JUNTO
À FEDERAÇÃO:MARCOS JOEL SILVA SAMPAIO; - Jornalista: Walkiria Simões

