
Campanha Salarial 2015 – Data-Base 1º de Setembro
Vamos à luta para avançar nas conquistas!
Estamos iniciando mais uma Campanha Salarial 

para os trabalhadores que têm data-base em 1º de 
setembro. É um período que exige de toda a cate-
goria muita unidade e mobilização, pois já demons-
tramos em diversas situações, em outras campa-
nhas salariais que somente com luta avançaremos 
em nossas reivindicações.

Portanto, vamos ampliar a união com muita par-
ticipação em todas as convocatórias do Sindicato e 
ela deve começar pela primeira Assembleia, quando 
aprovaremos a Pauta de Reivindicações para entregar 
aos patrões e começar as negociações. Os empresá-
rios precisam saber que a categoria está unida e mo-

Dia: 09/08/2015 - Domingo
Horário: 

10h - Aprovação 
da Pauta de Reivindicações
11h - Alteração Estatutária

Local: Auditório da CUT - CONIC

Assembleia Geral 
Extraordinária

bilizada, lutando pela ampliação das conquistas e be-
nefícios. E as nossas assembleias, se tiverem grande 
participação dos trabalhadores, serão um ótimo ter-
mômetro para mostrar aos patrões que estamos fir-
mes e com muita disposição de luta.

Contamos com a sua presença!
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Crescendo na Luta! A boa informação 
cria bons argumentos.

Informação é tudo na vida. Uma 
pessoa bem informada sempre en-
contra argumentos para negociar, 
responder alguma questão polêmi-
ca ou não, rebater, desfazer boatos 
e mentiras e o melhor, não passa 
vergonha.

Recentemente uma moça, bem 
vestida, dentro de um carro, en-
quanto esperava na fila para abas-
tecer o veículo, resolveu fazer um 
vídeo e postar nas redes sociais. 
Ela estava muito certa do que es-
tava falando. Mas, na verdade, ela estava equivo-
cada, totalmente mal informada e estava atacando 
o governo e a formula 85/95 para a aposentadoria. 
Dizia ela que agora as mulheres iriam se aposen-
tar somente aos 85 anos e os homens aos 95 anos. 
Quanta desinformação. Pois a fórmula 85/95 é sim-
plesmente a soma do tempo de serviço com a soma 
da sua idade. Por exemplo, se uma mulher tem 55 
anos e 30 anos de serviço, a soma dá 85, então ela 
já pode se aposentar aos 55 anos de idade. Um ho-
mem com 60 anos e 35 anos de serviço, a soma dá 
95 e ele já pode se aposentar aos 60 anos.

A moça achou que estava abafando nas redes 
sociais, mas pagou o maior mico e foi classificada 
de burra para baixo. Então, nos mantermos infor-
mados é um santo remédio. Até porque a fórmula 
85/95 é boa para os trabalhadores e é claro que na 

mídia você não verá essa explicação, 
afinal, o que eles querem é confun-
dir a classe trabalhadora e não infor-
mar. Cuidado com o que você houve 
por aí. Informe-se primeiro para não 
passar vergonha. Sempre que tiver 
alguma dúvida sobre algum proje-
to, alguma nova lei ou outro assunto 
procure o Sindicato que teremos o 
maior prazer em lhe informar a ver-
dade, Tim-Tim por Tim-Tim.

Um grande abraço e continue jun-
to com o seu Sindicato de luta para 

avançarmos em nossas conquistas.
Antônio Sales 

Presidente do SINTRABE.

Vitória na reintegração de diretor do Sindicato
Em pleno gozo de seu mandato 

sindical, o companheiro Manoel 
Messias foi demitido arbitraria-
mente pela empresa Horizonte 
Logística Ltda. O Sindicato entrou 
com ação na Justiça e o diretor do 
SINTRABE foi reintegrado aos qua-
dros da Empresa.

O Sindicato ressalta que está 
sempre atento para coibir e cor-
rigir qualquer ação contrária aos 
direitos e conquistas dos trabalha-
dores. Se não conseguimos via ne-

gociação, apelamos para a Justiça.
Os diretores do Sindicato, que 

estão sempre na linha de frente 
das batalhas que travamos para 
defender as reivindicações da ca-
tegoria, têm direito à estabilidade, 
justamente por ferir os interesses 
mesquinhos dos patrões, acabam 
sendo muito visados pelos empre-
sários. Mas eles têm que aceitar, 
pois a estabilidade é amparada 
pela legislação, inclusive na Cons-
tituição do Brasil.
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O golpe contra os trabalhadores está 
em andamento no Congresso Nacional

Tesoureira da Fetracom-
-DF, Geralda Godinho, ex-
plica como grande parte 
dos parlamentares tenta se 
apropriar dos direitos so-
ciais e trabalhistas da classe 
trabalhadora para ampliar 
o lucro de grandes grupos 
econômicos.

Este é o Congresso Nacio-
nal mais conservador desde 

a instalação da democracia no Brasil no final dos anos 80. 
São ataques diários aos direitos dos trabalhadores, como 
projeto da terceirização, a entrega do pré-sal para multina-
cionais, entre inúmeros outros que têm por único objetivo 
reduzir as conquistas da classe trabalhadora. E quem foi 
que colocou esses deputados e senadores lá? Os próprios 
trabalhadores, votando em empresários, latifundiários e 
representantes dos meios de comunicação, cujos patrões 
(leia-se jornais, revistas, TV e Rádio) que vendem uma 
mercadoria podre e colocando na cabeça da população 
que os projetos são bons. Bons para quem? Para eles é cla-
ro, nunca para nós.

Como o eleitor consegue se iludir acreditando que um 
empresário fará leis em seu benefício? Passou da hora de 
o trabalhador pensar um pouco mais na hora de votar, 
pois o que estamos vendo hoje no Congresso Nacional é 
o resultado do mau voto. E como se fosse pouco, grande 
parte de deputados e senadores estão impedindo o gover-
no Federal de governar, aumentando com isso a crise que 
afeta a todos nós. E o pior é que muitos desavisados, ainda 
apoiam, acreditam no peixe que a mídia vende e acabam 
fazendo coro com os maus feitores do nosso Brasil.

Geralda Godinho relembra que em 2000, quando o tra-
balhador do comércio passou a ser obrigado a trabalhar 
aos domingos, a execução da manobra foi exatamente a 
mesma – com diferença que, na época, não havia resistên-
cia por parte do ocupante do Palácio do Planalto. “O traba-
lhador do comércio foi obrigado ao trabalho aos domingos 
para evitar uma crise econômica “sem precedentes”, como 
dizia a imprensa da época”.

Segundo ela, decorridos 15 anos, pode se ver clara-
mente a manipulação realizada à época. “Quando olha-
mos para trás, vemos que a prometida geração de empre-
go com o trabalho aos domingos era uma lorota. E mais 
grave: provocou a falência de milhares de lojas de rua, que 
não tinham condições de competir com os shoppings cen-
ters. Para o trabalhador foi um retrocesso absurdo; para 
os grandes empresários, uma oportunidade para ampliar 
o lucro”, disse. Hoje estão fazendo a mesma coisa, mani-

pulando o povo para retroceder nas nossas conquistas tra-
balhistas e sociais.

Peço aos meus queridos companheiros que analisem 
bem a situação e consigam separar a verdade da mentira, os 
boatos que estão espalhando com a única finalidade de de-
sestabilizar o País. Pensem nos avanços que o povo teve nos 
últimos anos. Acreditem, aquele juiz não é herói de coisa 
alguma, está apoiando um partido e preparando um grande 
golpe no Brasil e sabe quem serão os prejudicados? Nós.

Denúncias são inventadas diariamente para desviar a 
nossa atenção, enquanto isso, o Congresso Nacional (Câ-
mara e Senado) aprovam projetos que retiram direitos e 
conquistas da classe trabalhadora. Acordem, antes que 
seja tarde demais.

Vem aí mais uma grande festa
 e torneio de futebol para os 

trabalhadores e família
No dia 13 de setembro/2015, um domingo, os 

trabalhadores e suas famílias têm encontro com 
a alegria, comida à vontade, muitas brincadeiras, 
torneio de futebol, sorteio de prêmios e bingo.

Lembramos que a festa é somente para os as-
sociados que contribuem para o fortalecimento 
e sustentação do Sindicato e, por isso, merecem 
esta festa anual de confraternização. O torneio 
de futebol também é só para os associados ao 
SINTRABE. Prepara o seu time.

No bingo teremos os seguintes prêmios:
-Uma TV de 40 polegadas;
- Uma bicicleta;
-Um micro-ondas.
No decorrer da festa serão sorteados: 02 ventila-

dores, 02 sanduicheiras e 01 churrasqueira elétrica.



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, Ronaldo Viana Rodrigues – Vice-presidente, Dernival Pinheiro Soares – Secretário Geral, Alberto Oliveira 
Santos – Diretor de Finanças e Arrecadação, Marcos Joel Silva – Diretor Administrativo do Sindicato, Jose Ricardo Magalhães Cordeiro – Diretor 
de Formação Sindical e Profissional, Domingos de Souza Teles – Diretor de Cultura Esporte e Lazer, Elber Ferreira de Sousa – Diretor Assistência 
Jurídica e Previdenciária do Sindicato, Jose Ramalho de Oliveira Rodrigues – Diretor de Saúde do Trabalhador, Jose Amaro Dias – Diretor de 
Política Sindical, Carlos Antônio Pereira de Araújo – Diretor de Imprensa e Comunicação, Raimundo Ramos Silva – Diretor de Informática, Ma-
noel Messias de Oliveira – Diretor de Relações Públicas, André Luís da Silva Correia - Diretor de Patrimônio, Célio Batista Vieira – Presidente 
do Conselho Fiscal, Luiz Carlos da Silva - Primeiro Conselheiro, Fredson Wanderlei de Lima Andrade - Segundo Conselheiro, Edilson de Sousa 
Ramos - Primeiro Suplente do Conselho Fiscal, Getúlio Alves de Moraes Filho - Segundo Suplente do Conselho Fiscal,  Guilherme Doruteu Cha-
ves - Terceiro Suplente do Conselho Fiscal. - Jornalista: Walkiria Simões
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Assistência Médica
ESPECIALIDADES: CLINICA MÉDICA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA E 
ODONTOLOGIA’.
Atendimento na sede do Sindicato dos Comerciários nas especiali-
dades 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
ODONTOLOGIA: CLINICA ODONTOLOGICA SUSEN MAUREN – 
SDN 4º ANDAR SALA 4012 CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA. FONE: 
30397653  /  39635694                                                                                 
Para atendimento os associados e dependentes deverão no mo-
mento da consulta ou exame, portar carteirinha de associado RG, 

BENEFÍCIOS OFERECIDOS AOS ASSOCIADOS DO SINTRABE
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.
Assistência Jurídica: Área trabalhista e vara de família.
Drª  Patrícia Eliza Alves Moreira
2ª e 4ª feira atendimento  na sede do sindicato de 10h às 12h.
Assistência Jurídica: Civil, Criminal e Previdenciária.
Drª Jovanka Baptista da Silva
3ª e 5ª feira atendimento na sede do sindicato de 9h às 11h. 
LAZER:   Clube dos Comerciários com sauna, piscina, campo de fu-
tebol, 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)
Fax: 0613321 1744 ou E-mail  Sindbebidas@bol.com.br
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Trabalhadores com data-base em maio conquistam reajuste salarial
Após grande luta e muita negociação, a categoria 

aceitou a proposta patronal. Na Horizonte, o reajuste 
salarial foi de 10% com ganho real de salário. Sendo 
5% em maio e 5% em novembro. Os trabalhadores da 
Horizonte também conquistaram 12,6% de reajuste no 
tíquete.

O Sindicato também fechou acordo na AMBEV, JM 
E BAUKO. Lembramos que os reajustes conquistados 
foram do tamanho da mobilização dos trabalhadores. 
Quanto maior a participação na Campanha Salarial, 
maior a possibilidade de vitória na data-base.


