
Confraternização, futebol , bingo e sorteio 
de brindes: Nossa festa foi um sucesso!

Já virou tradição a nossa fes-
ta de confraternização de final 
de ano e os trabalhadores espe-
ram ansiosos por esse dia, pois 
as famílias são reunidas com um 
delicioso almoço, regado a chur-
rasco, com torneio de futebol, 
sorteio de brindes e bingo com 
ótimos prêmios para os sortudos 
que completarem a cartela.

A direção do SINTRABE se orgu-
lha de poder oferecer essa festa, 
pois quem mais se diverte são as 
crianças com vários brinquedos, 
na piscina e correndo livremente  
entre uma brincadeira e outra e 
não existe nada melhor no mun-
do que ver o sorriso dos filhos e 
filhas de nossos associados.

Também é momento de des-
contração, de reforçar os laços de 
amizade, de rever os amigos, fazer 
brincadeiras e torcer por um dos 
times do campeonato de futebol.

Ano que vem tem mais, e desde 
já, você associado está convidado.

Confira mais sobre a festa na 
página 03.
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Para sobreviver aos ataques patronais, 
só com muita luta. Que venha 2016!

Ao longo dos anos esta categoria 
vem aprendendo uma dura, mas bela 
lição: A nossa sobrevivência aos ata-
ques patronais dependem da nossa 
luta, mobilização e unidade. Não fosse 
isso, não teríamos as conquistas que 
temos hoje. E como queremos mais 
salários e melhores condições de tra-
balho, nunca poderemos retroceder 
ou nos acomodar. É lutar sempre, pois 
a menor distração e vem os empresá-
rios abocanhar nossas conquistas.

Fechamos o ano com avanços im-
portantes, considerando que estamos 
no olho de uma crise econômica mun-
dial que vem afetando praticamente 
todos os países no mundo. O desem-
prego de jovens entre 25 anos a 29 
anos  em alguns países é alarmante. 
Croácia, com um desemprego jovem 
de 45,5%, o Chipre, com 35,9%, a Gré-
cia, com 52,4%, a Itália, com 42,7%, e 
Espanha, com 53,2% e Portugal com 
34,8%. Imagine a situação por lá com 
esses índices de desemprego, consi-
derando que no Brasil a taxa global de 

desemprego é de 8,9% e é uma situa-
ção bem preocupante.

Diante disso, podemos comemorar 
os reajustes conquistados em nossas 
datas-bases, pois conseguimos repor 
a inflação do período, que variaram 
de 7% a 10,5% de reajuste, conforme 
o período da nossa data-base. E ainda 
mantivemos todas as demais cláusu-
las sociais da nossa Convenção Cole-
tiva de Trabalho, sempre com muita 
negociação e mobilização.

Por isso, queremos agradecer 
imensamente a participação de todos 
os trabalhadores em nossas campa-
nhas salariais, pois Sindicato forte, é 
categoria presente, e também reafir-
mar nosso compromisso de continuar 
lutando em defesa dos trabalhadores 
sempre buscando na luta, no compro-
misso e na determinação a força que 
necessitamos para  as melhorias que 
os trabalhadores tanto anseiam.

Estamos encerrando mais um 
ano e temos fé e esperança que 
estaremos juntos novamente, em 

2016, para novas lutas, muitas bata-
lhas e em busca sempre da vitória, 
pois merecemos viver em um mun-
do melhor. Muito sucesso, saúde 
e paz para todos e todas junto aos 
seus entes queridos.

Um grande abraço,
Antônio Sales 

Presidente do SINTRABE.

Crimes de Ódio na Internet
Cada vez mais a Internet concen-

tra em seu conteúdo discursos de 
ódio explicitamente criminosos que 
incitam severas discriminações. Por 
permitir o anonimato e por parecer 
um terreno em que prevalece a im-
punidade, as redes sociais virtuais 
(exemplo: Orkut, Facebook, Twitter, 
Blogs, E-mails, Fóruns Virtuais de 
Discussão e etc) apresentam gran-
diosa presença de discursos racistas, 
homofóbicos, xenófobos, bairristas, 
intolerantes com certas religiões, 
hábitos, costumes e até mesmo com 
deficientes físicos e mentais. 

O Crime de Ódio na Internet é 
duplamente perigoso. Além de dis-

criminar e tratar de maneira degra-
dante determinados grupos sociais, 
também incita o preconceito em ou-
tros usuários da rede social, especial-
mente crianças e adolescentes. Des-
sa forma, esse tipo de Crime de Ódio 
torna possível uma grave expansão 
de atos discriminatórios, discursos 
preconceituosos e atitudes agres-
sivas. O que antes seria um caso 
individual, no mundo virtual atin-
ge milhares de pessoas e influencia 
negativamente um enorme grupo 
de indivíduos.  Todavia, é importante 
ter consciência de que atitudes des-
respeitosas na Internet também são 
passíveis de punição e devem ser de-

SINTRABE apoia a campanha contra todo e qualquer tipo de discriminação. 
Viva a paz, a tolerância e o amor entre os povos.

nunciadas devidamente.
Fonte: Guia de Direitos
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Churrasco, futebol e prêmios!
Mais de 1.200 pessoas partici-

param da nossa festa de confrater-
nização no Clube dos Comerciários, 
realizada dia 13 de setembro/2015.

As crianças se divertiram no pula-
-pula, piscina de bolinhas, sorvetes, 
brincadeiras e para os adultos um far-
to churrasco, alegria e descontração.

Torneio de Futebol - Ganhadores dos Troféus:

1º Lugar – Rio Preto 2º lugar – Bauko 3º Lugar – Coca-Cola
Os times que também participaram do 8º Campeonato de Futebol - Parabéns! 

OS SORTUDOS

Ganhador da TV de 40 polegadas da 
empresa Oasis

Ganhador da bike da empresa 
Horizonte

Ganhador do microondas da 
empresa JM

CERBRAS HORIZONTE JM

LA PRIORE REF. CERRADINHO REF. MINEIRO

Churrasco à vontade para os 
associados e seus familiares

Uma âmbulância equipada e com pro-
fissionais ficou à disposição da festa 
para atender eventuais ocorrências



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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BENEFÍCIOS OFERECIDOS AOS ASSOCIADOS DO SINTRABE
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Assistência Médica
ESPECIALIDADES: CLINICA MÉDICA, PEDIATRIA, GINE-
COLOGIA 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
ODONTOLOGIA: CLINICA ODONTOLOGICA SUSEN MAU-
REN – SDN 4º ANDAR SALA 4086 CONJUNTO NACIONAL 
BRASÍLIA. FONE: 30397653  /  39635694                                                                                
Para atendimento os associados e dependentes deve-
rão no momento da consulta ou exame, portar cartei-
rinha de associado RG, Certidão de nascimento e docu-
mento com foto.
Os associados que se encontram sem a carteirinha, fa-
vor 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.
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
2ª e 4ª feira atendimento na sede do sindicato de 14h 
às 16h. 
OBS: Maiores informações entrar em contato na secre-
taria do SINTRABE, sito à SDS Ed. Venâncio V 5º andar 
Sala 513/514 Brasília – DF. fone: 061 3321 1870 Fax: 
06133225334 ou E – mail  Sindbebidas@bol.com.br 

Entenda as novas regras para aposentadoria
A presidenta Dilma Rousseff sancio-

nou dia 05/11 lei com novas regras para o 
cálculo da aposentadoria. As novas regras 
levam em consideração a soma da idade 
e o tempo de contribuição do segurado, a 
chamada regra 85/95 progressiva. Alcan-
çados os pontos necessários, o trabalha-
dor irá receber o benefício integral, e não 
haverá a aplicação do fator previdenciário.

A fórmula 85/95 significa que o traba-
lhador pode se aposentar, com 100% do 
benefício, quando a soma da idade e tem-
po de contribuição for 85, no caso das mu-
lheres, e 95, no caso dos homens. A partir 
de 31 de dezembro de 2018, essa fórmula 
sofrerá o acréscimo de um ponto a cada 
dois anos. A lei limita esse escalonamen-
to até 31 de dezembro de 2026 quando a 
soma para as mulheres passará a ser de 90 
pontos e para os homens, de 100 pontos. 
O tempo mínimo de contribuição perma-
nece de 30 anos para as mulheres e de 35 
anos para os homens.

Um exemplo: como o número de 
pontos é igual à idade da pessoa mais o 

tempo de contribuição com o INSS, uma 
mulher de 53 anos que tiver trabalhado 
por 32 anos soma 85 pontos e já pode 
receber aposentadoria integral. O mes-
mo vale para um homem de 59 que tiver 
trabalhado por 36 anos, somando assim 
95 pontos. A partir de 31 de dezembro 
de 2018, essa soma deverá ser, respecti-
vamente, de 86 e 96 pontos. A partir de 
31 de dezembro de 2020, deverá atingir 
os 87 pontos para as mulheres e 97 pon-
tos para os homens e assim progressiva-
mente a cada dois anos até 2026.

De acordo com o Ministério da Pre-
vidência, a progressividade ajusta os 
pontos necessários para obter a apo-
sentadoria de acordo com a expectativa 
de vida dos brasileiros.

No caso dos professores dos ensinos 
infantil, fundamental e médio, que tem 
regras diferenciadas e se aposentam cinco 
anos mais cedo que as demais categorias, 
a lei determina que sejam acrescidos cinco 
pontos à soma da idade com o tempo de 
contribuição. Portanto, se um professor 

tem 90 pontos, será considerado que ele 
atingiu 95.

O fator previdenciário continua em 
vigor e a nova regra é uma opção. Caso 
o trabalhador deseje se aposentar an-
tes de completar a soma de pontos ne-
cessários, ele poderá se aposentar, mas 
vai haver aplicação do fator previden-
ciário e, portanto, o valor do benefício 
pode ser reduzido.

De acordo com o texto sancionado 
hoje pela presidenta Dilma, a fórmu-
la 85/95 será acrescida em um ponto a 
partir das seguintes datas:
Em 31 de dezembro de 2018: 86 para 
mulheres e 96 para homens
Em 31 de dezembro de 2020: 87 para 
mulheres e 97 para homens
Em 31 de dezembro de 2022: 88 para 
mulheres e 98 para homens
Em 31 de dezembro de 2024: 89 para 
mulheres e 99 para homens
Em 31 de dezembro de 2026: 90 para 
mulheres e 100 para homens
Fonte: Agência Brasil


