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Num cenário precário e de enormes 
dificuldades quanto a geração de emprego 
e renda, onde a economia se encontra 
instável e ainda existe o crescente 
aumento de desempregados em todo o 
país, passamos a lidar com pessoas do 
próprio setor que, mal intencionadas, se 
aproveitam da fragilidade do momento em 
que vivemos para espalhar men�ras sobre 
as en�dades que os representam. 
No entanto, tudo isso é feito sem provas e 
servem apenas para enfraquecer a classe 
trabalhadora. 

Há 26 anos e com uma trajetória 
consolidada por suas ações, o 
SINTRAFARMA-ES  sempre trabalhou de 
forma responsável para assegurar os 
direitos dos profissionais da categoria. 
Portanto, não se deixe enganar por  
pessoas que agem de má fé e contra elas 
mesmas. A união é um princípio básico 
para encontrarmos soluções em qualquer 
situação nega�va. O SINTRAFARMA-ES 
possui as portas abertas para todos que 
quiserem conhecer um pouco mais dos 
seus trabalhos. Faça uma visita!

A assessoria jurídica do SINTRAFARMA-ES 
está pronta para lutar pelos direitos dos 
trabalhadores e defendê-los de qualquer 
absurdo, que venha ser pra�cado pelos 
patrões. Temos a certeza que juntos 
encontraremos as melhores soluções para 
qualquer necessidade que o trabalhador 
precise resolver. Sindicato bom é aquele 
que luta por sua categoria. Infelizmente, 

existem alguns empregados que não 
conhecem os trabalhos da en�dade que os 
representam e se deixam seduzir por falsas 
promessas do patronal. Então, passam a 
fazer crí�cas, inventam men�ras, não 
ajudam com idéias, fogem até mesmo da 
contribuição mensal com o sindicato e 
pensam que estão levando vantagem, 
quando na verdade estão fortalecendo os 

próprios patrões que querem a 
todo custo acabar com os sindicatos, a 
única en�dade que pode enfrentá-los sem 
medo. 
Muitos trabalhadores ainda não 
perceberam que patrão não trai patrão e 
todos eles querem enfraquecer os 
sindicatos para logo, em seguida, acabar 
com os direitos dos trabalhadores. 

SINTRAFARMA-ES É ALVO DE MENTIRAS 
QUE PREJUDICAM O PRÓPRIO TRABALHADOR

Desde a sua fundação, o SINTRAFARMA-ES 
possui uma imagem digna da grandeza dos 
trabalhadores que representa no Estado do 
Espírito Santo. Lutamos e conquistamos 
importantes vitórias, a contragosto de 
muitos empresários. Numa negociação é 
sempre muito di�cil fazer com que todos 
os direitos sejam valorizados e 
reconhecidos. Direitos esses voltados à 
insalubridade, plano de saúde, seguro de 
vida e plano odontológico são indispensá-

veis para o resultado final de um trabalho. 
Com toda a situação contrária, foi com 
muita garra e incansável determinação que 
nos tornamos o único sindicato do setor 
capaz de assegurar a oferta de ambientes e 
condições adequadas para que os 
profissionais se sintam mais seguros e 
protegidos. Podemos fazer muito mais e 
faremos. Para que isso seja possível, 
precisamos do total apoio da classe 
trabalhadora. Filie-se ao SINTRAFARMA-ES!

O SINTRAFARMA-ES É O MAIOR PARCEIRO
DO TRABALHADOR 

TRABALHADOR, GARANTA OS SEUS DIREITOS. 
ACIONE A ASSESSORIA JURÍDICA DO SINTRAFARMA-ES
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Com as mudanças das Leis, a Reforma 
Trabalhista permite a negociação direta 
entre chefe e subordinado para 
funcionários com diploma de nível 
superior e salário maior do que dois 
bene�cios máximos do INSS, que hoje 
somam R$ 11 mil.                                   
As partes podem estabelecer novos 
padrões de jornada, bancos de horas, 
intervalo, par�cipação de lucros e 
outros pontos. Essa liberdade, no 
entanto, não se estende a quem tem 

um salário mais baixo. NESSE CASO, A 
FIGURA DO SINDICATO CONTINUA 
PRESENTE NA DISCUSSÃO SOBRE 
CONDIÇÕES DE TRABALHO E É POR 
MEIO DELE QUE ACORDOS COLETIVOS 
SÃO FECHADOS. Isso porque o ar�go 
da Cons�tuição que determina o papel 
dessas ins�tuições con�nua em vigor. 
“Trabalhador, lembre-se que a máscara 
do governo está caindo. A reforma 
trabalhista não trouxe mais empregos 
e sim, o contrário. 

Inúmeras empresas estão fazendo 
demissão em massa.                     
Outras, não estão cumprindo as 
normas legais. Existe ainda àquelas 
que estão ameaçando os seus 
empregados, dizendo que estão 
observando a nova Lei Trabalhista. 
Nesse mar de incertezas, afirmamos 
que o sindicato estará sempre à sua 
disposição”, informa Adériton 
Alcântara, presidente do 
SINTRAFARMA-ES.

Há 26 anos, o SINTRAFARMA-ES 
procura de todas as formas unir à 
categoria em todo o ES. Seja com a 
oferta de bene�cios e vantagens, 
através de convênios que contemplam 
os trabalhadores e suas famílias, seja 
com uma estrutura �sica própria que 
comporta o atendimento nas mais 
diversas áreas, com destaque para a 
assessoria jurídica. O nosso slogan: 
“SOMOS TODOS NÓS” é uma grande 
mo�vação para os maiores problemas 

que enfrentamos. O fato de 
permanecermos juntos fortalece o 
crescimento da nossa categoria de 
trabalho e não poderia ser diferente. O 
SINTRAFARMA-ES assegura e defende 
o seu direito. Por isso, precisamos de 
todos. Não se deixe enganar por 
àqueles que agem de acordo com os 
interesses dos patrões. Desfiliar não é 
a solução. Trabalhadores, o 
SINTRAFARMA-ES con�nuará 
assegurando os seus direitos!
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TRABALHADOR, DESFILIAÇÃO NÃO É A SOLUÇÃO.
ISTO NÃO RESOLVE O SEU PROBLEMA.

A Jornada de Trabalho é prevista 
por Lei.  Num passado recente, os 
patrões atribuíam aos profissionais 
do setor uma carga excessiva de 
trabalho. Dessa forma, muitas 
empresas do ES exploravam os 
trabalhadores da nossa categoria. 
E, de uma maneira desumana, lhes 
causavam até mesmo danos 
morais, a ponto de refle�r 
nega�vamente em seu período de 
descanso, onde estes poderiam 
estar se dedicando aos momentos 

familiares, aos estudos, enfim, a 
seus afazeres longe do ambiente 
de trabalho. 
O SINTRAFARMA-ES tem obrigado 
as empresas a respeitar a Jornada 
de Trabalho e quando algum 
empregado excede a jornada, 
u�lizamos meios legais para obrigar 
a empresa a realizar os pagamentos 
das horas extras trabalhadas. 
O SINTRAFARMA-ES, em nenhuma 
hipótese, aceitará a exploração do 
trabalhador.

EXCESSO DE JORNADA DE TRABALHO: 
MAIS UMA BATALHA GANHA PELO SINTRAFARMA-ES 

REFORMA TRABALHISTA: MESMO COM A MUDANÇA DAS LEIS, 
O SINDICATO CONTINUA À DISPOSIÇÃO DO TRABALHADOR

O conteúdo de informações é de total responsabilidade da en�dade sindical
JORNAL VIDE BULA
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SINTRAFARMA-ES



Ao fazermos comparações com 
estados maiores que o nosso, é 
possível valorizar ainda mais as 
nossas conquistas: Possuímos um 
piso salarial maior do que muitos 
Estados do Brasil; 
Somos o único sindicato que 
garan�u pagamento de adicional 
de insalubridade para os 
trabalhadores que aplicam 
injetáveis; Enquanto 
trabalhadores em farmácias de 

outros Estados não possuem 
plano odontológico, mesmo 
depois de demi�dos, o plano que 
o SINTRAFARMA-ES possui garante 
atendimento por até seis meses 
aos trabalhadores do ES; 
Trabalhadores em farmácias 
de outros Estados não possuem 
plano de saúde e seguro de vida; 
Trabalhadores em farmácias de 
outros Estados não 
possuem percentual de 80% para 

O SINTRAFARMA-ES CONQUISTA
MUITOS BENEFÍCIOS PARA A CATEGORIA
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O reajuste salarial representa a 
reposição da inflação. Isso significa a 
recomposição do seu poder de 
compra. Sendo assim, essa é uma 
questão que trata das perdas que a 
inflação causou no seu salário.         
O SINTRAFARMA-ES sempre 
enfrentou com coragem os maiores 

desafios, em nome da sua categoria. 
A todo momento buscamos as 
melhores negociações que atendam 
os anseios e expecta�vas dos nossos  
trabalhadores. Haja vista que,                            
em plena crise econômica em que o 
país atravessa, onde o governo 
divulga uma inflação de 1,83%, o que 

sabemos que é uma grande men�ra, 
porque os preços da comida nos 
supermercados não param de subir, 
o SINTRAFARMA-ES conseguiu um 
reajuste salarial de 2,9%, enquanto 
sindicatos de outras categorias 
conseguiram índices inferiores. 
Veja abaixo:

O SINTRAFARMA-ES CONQUISTOU UM REAJUSTE SALARIAL DE 2,9%. 
UM GRANDE GANHO NUM PERÍODO DE CRISE ECONÔMICA E DESEMPREGO

SINDICATO AEROVIÁRIOS DE SÃO PAULO..................2,45%

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE MINAS GERAIS...1,63%

SINDICATO DO COMÉRCIO DE SÃO PAULO.................1,73%

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE MATO GROSSO...2,00%

O conteúdo de informações é de total responsabilidade da en�dade sindical
JORNAL VIDE BULA

horas extras, além da segunda 
hora; Conseguimos o pagamento 
de alimentação (Sábados, 
domingos e feriados). 
Cer�ficamos assim, o 
comprome�mento com os 
trabalhadores do Estado do 
Espírito Santo. 
Trabalhador, par�cipe conosco 
e nos ajude a conquistar ainda 
mais bene�cios sociais. 
Filie-se ao SINTRAFARMA-ES!
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A empresa EMPREENDIMENTOS 
PAGUE MENOS S/A, em Vitória-ES, 
foi condenada a pagar uma 
indenização de R$ 10.000,00 (Dez 
mil reais) à ex-funcionária porque 
ficou provado perante à Jus�ca do 
Trabalho que a mesma sofreu 
assédio moral, sofreu xingamento e 
foi humilhada no seu ambiente de 

A Drogaria Pacheco, em São 
Mateus/ES, demi�u uma 
funcionária por justa causa. 
A assessoria jurídica do 
SINTRAFARMA-SE provou que 
a trabalhadora estava com a 
razão e a drogaria foi 

trabalho. PLANO DE SAÚDE: No 
mesmo processo a empresa 
EMPREENDIMENTOS PAGUE 
MENOS S/A também foi acionada 
na jus�ça por ter infringido à 
Convenção Cole�va de Trabalho ao 
cobrar da mesma funcionária o 
pagamento adicional do valor de 
um plano de saúde sem que 

condenada pela Jus�ça do 
Trabalho a pagar uma 
indenização de R$ 10.000,00 
(Dez mil reais).
Assegure os seus direitos. 
Entre em contato com o 
SINTRAFARMA-ES!

houvesse a autorização da mesma. 
A assessoria jurídica do 
SINTRAFARMA-ES está à disposição 
dos trabalhadores da categoria. 
Quer assegurar os seus direitos? 
Venha para o SINTRAFARMA-ES! 
Quer um sindicato forte brigando 
por você? Venha para o 
SINTRAFARMA-ES! 

JORNAL VIDE BULA
SINTRAFARMA-ES

O conteúdo de informações é de total responsabilidade da en�dade sindical
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FUNCIONÁRIA DA EMPRESA  PAGUE MENOS
RECEBE 10 MIL REAIS POR DANOS MORAIS

DROGARIA PACHECO É CONDENADA
A PAGAR 10 MIL REAIS DE INDENIZAÇÃO 
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