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SINTRAFARMA-ES É HOMENAGEADO 

NA FESTA DE 10 ANOS DA NOVA CENTRAL-ES
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CERIMÔNIA SINDICAL: O Sr. Adériton Alcântara, presidente do SINTRAFARMA-ES e diretor para Assuntos Jurídicos e 

Trabalhistas da NCST-ES, recebe das mãos dos presidentes Sr. José Calixto Ramos e Sr. Lauro Queiroz Rabelo, 

respec�vamente presidente nacional da NCST-ES e presidente estadual da NCST-ES, uma placa de honra ao mérito pelos 

efe�vos serviços prestados ao movimento sindical capixaba. O evento aconteceu no dia 15 de dezembro de 2015, no 

Cerimonial Royalle, na Mata da Praia, em Vitória-ES, e contou com a par�cipação de representantes dos sindicatos 

filiados à NCST-ES e da FTI-ES.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

SINTRAFARMA-ES: 25 ANOS DE LUTAS SINDICAIS

Os avanços tecnológicos permitem cada 
vez mais uma maior interação entre os 
usuários da internet.
O SINTRAFARMA-ES, sempre antenado a 
oferecer as melhores condições de 
navegação em seu site, anuncia que o seu 
página na web possui uma tecnologia 
responsiva que permi�rá ao trabalhador 
visualizar informações num tempo mais 
rápido e em diversas plataformas digitais.
Confira as vantagens de um site 
responsivo:  A iden�dade visual não é 
prejudicada, além de tornar sua marca

acessível em qualquer lugar; Ao 
atualizar as informações, todas as 
plataformas receberão o novo 
conteúdo, automa�camente; Melhor 
posicionamento nos mecanismo de 
busca: os maiores buscadores como 
Google, Yahoo e Bing, recomendam a 
u�lização da técnica, pois, seu 
algorí�mo compreende melhor o 
layout que se adapta aos diversos 
formatos. O carregamento de dados 
se torna mais eficaz, além de ser 
acessível em todos navegadores.

Para celebrar os seus 25 anos de 

fundação, o SINTRAFARMA-ES 

desenvolveu um selo comemora�vo que 

passará a ser u�lizado em suas 

divulgações e campanhas ins�tucionais.

Na opinião do presidente da en�dade, Sr. 

Adériton Alcântara,  retratar o novo 

momento sindical significa intervir 

con�nuamente no posicionamento das 

ações sindicais e fortalecimento da 

categoria de trabalho: "Inauguramos 

uma nova fase. E, saber que podemos 

contar com o apoio dos trabalhadores é 

uma grande vitória".

SINTRAFARMA-ES DESENVOLVE SITE RESPONSIVO, UM 

SERVIÇO DIGITAL ADAPTÁVEL A TODAS AS PLATAFORMAS

O Sindicato dos Trabalhadores em 
Drogarias, Farmácias e 
Distribuidoras de Produtos 
Farmacêu�cos no Estado do 
Espírito Santo – SINTRAFARMA/ES 
- completa 25 anos de lutas 
sindicais e anuncia que deseja 
superar as maiores expecta�vas e 
prosseguir adiante.

Por isso, entende que promover a 
defesa e assegurar os direitos dos 
trabalhadores da categoria são 
princípios básicos e 
importan�ssimos para que muitos 
outros compromissos sejam 
assumidos e cumpridos, com o 
intuito de valorizar cada vez mais 
os profissionais do setor.

O Sintrafarma-ES se reinventa a 
cada dia porque alcançar a 
perfeição é algo subje�vo, mas a 
ascensão constante dos serviços 
que são disponibilizados aos 
trabalhadores se deve a dedicação 
e profissionalismo de uma equipe 
qualificada e preparada para 
assumir desafios.

Representante legí�mo da 
categoria, o Sintrafarma-ES possui 
sub sedes de atendimento nas 
principais cidades do Espírito Santo 
com o obje�vo de oferecer os 
serviços necessários para todos 
que buscam informações 
per�nentes as relações de 
trabalho. 

E assim, o Sintrafarma-ES 
juntamente com o apoio 
incondicional dos trabalhadores da 
categoria vem construindo uma 
trajetória de muitas conquistas e 
vitórias ao longo desses 25 anos de 
atuação sindical.

Afinal, o Sintrafarma-ES somos 
todos nós!



1) ABANDONO DEEMPREGO: 
Algumas vezes, sem qualquer 
mo�vo aparente, o empregado 
simplesmente deixa de 
comparecer ao trabalho por vários 
dias consecu�vos. De acordo com 
o entedimento atual, para se 
considerar que o empregado 
abandonou de fato o emprego são 
necessários 2 requisitos 
cumula�vos: Ausência do 
empregado por 30 dias 
consecu�vos ou mais e carta com 
aviso de recebimento enviado pelo 
empregador para a residência do 
empregado, solicitando a volta 
deste ao trabalho imediatamente.

2) COMÉRCIO DE PRODUTOS NO 
LOCAL DE TRABALHO: Apesar de 
ser rela�vamente comum a venda 
habitual de produtos por parte do 
empregado no ambiente de 
trabalho pode vir a ser um mo�vo 
para justa causa quando: Não �ver 
a permissão do empregado; 
Cons�tuir ato de concorrência à 
empresa para qual trabalha o 
empregado e for prejudicial ao 
serviço. Portanto, muito cuidado 
ao comercializar produtos durante 
o horário de trabalho.

3)  ATO DE IMPROBIDADE: O Ato 
de improbidade é o primeiro da 
lista elencada pelo legislador da 
CLT em seu ar�go 482 e, na 
verdade, abrange muitas condutas 
possíveis do empregado. Um dos 
exemplos mais claros de ato de
improbidade no ambiente de 

trabalho é a apresentação do 
ATESTADO MÉDICO FALSO por 
parte do empregado. Outro 
exemplo clássico de ato de 
improbidade é o furto de valores 
ou produtos da empresa por parte 
do empregado

4)  DESÍDIA NO DESEMPENHO 
DAS FUNÇÕES: Esse é um dos 
mo�vos mais polêmicos e 
controver�dos trazidos pela CLT 
como falta grave para dispensa por 
justa causa. A desídia no 
desempenho das funções significa 
basicamente que o empregado 
está: realizando seu serviço de 
forma preguiçosa, sem vontade; 
tratando o seu emprego com 
desleixo. Portanto, muito cuidado 
aos empregados que apresentam a 
desídia no desempenho das 
funções.

5) INDISCIPLINA OU 
INSUBORDINAÇÃO:
Primeiro faz-se necessário 
diferenciar indisciplina e 
insubordinação. Comete ato de 
indisciplina o empregado que 
desrespeita norma interna da 
empresa, notadamente aquelas 
previstas em seu regulamento 
interno escrito. Um exemplo de 
indisciplina é quando o empregado 
comparece ao trabalho sem o 
uniforme completo que deveria 
estar u�lizando, conforme 
regulamento da empresa. 
Já o ato de insubordinação é 
come�do pelo empregado quando 
este deixa de obedecer ordem 
direta do seu superior hierárquico.

Fonte: www.direitodoempregado.com/5-

mo�vos-que-podem-levar-a-uma-

demissao-por-justa-causa/
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5 MOTIVOS QUE PODEM LEVAR A DEMISSÃO 

POR JUSTA CAUSA

	SEUS	DIREITOS
A	ASSESSORIA	JURÍDICA	DO	SINTRAFARMA-ES	

ESTÁ	A	SUA	DISPOSIÇÃO	



FILIE-SE AO SINTRAFARMA/ES
E GARANTA OS SEUS DIREITOS

Sindicato dos Trabalhadores em Drogarias,
Farmácias e Distribuidoras de Produtos

Farmacêuticos no Estado do ES

Trabalhadores, através da Convenção Cole�va de Trabalho, o Sintrafarma-ES tem assegurado 
vários direitos, como: plano de saúde, seguro de vida, insalubridade e alimentação. 
Disponibilizamos aos nossos filiados um consultório odontológico completo e prestamos 
atendimento nas áreas de direito trabalhista, civil, família e pequenas causas. Os nossos filiados 
desfrutam ainda dos convênios firmados com empresas de plano de saúde, ins�tuições de ensino 
superior e técnico, cursos de qualificação profissional, academias de ginás�ca, colônias de férias no 
RJ e muito mais. Filie-se agora mesmo. Não perca mais tempo. O Sintrafarma-ES somos todos nós!


