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Vide Bula Online
Estamos inaugurando o Informativo Vide Bula Online. Trata-se de mais um 

instrumento que irá favorecer a nossa luta e manter a categoria cada vez 

mais informada.

Este esforço representa também mais uma iniciativa do Sintrafarma no 

sentido de demonstrar a transparência das atividades do sindicato.

Inicialmente teremos um informativo que se renova a cada 30 dias, trazendo 

sempre as notícias do sindicato e as informações que de algum modo 

interessem à categoria e à classe trabalhadora em geral.

O Vide Bula Online, que é uma evolução do nosso tradicional Vide Bula na 

versão impressa, também está aberto à participação dos trabalhadores, 

servindo de espaço para suas reclamações, denúncias e outras notícias 

específicas vivenciadas pelos companheiros.

Desta forma, é com grata satisfação que nesta nossa gestão democrática 

podemos promover mais esse serviço. Então, boa leitura!

Para que a luta dos trabalhadores resulte em vitórias o Sintrafarma reforça sua campanha de filiação, 
cada vez mais expressivas,  o Sintrafarma mantém intensificando as visitas de seus diretores aos locais 
uma campanha permanente de sindicalização. A meta de trabalho. Esse contato entre o dirigente sindical e 
é abranger a maior parte da categoria, porque, o companheiro trabalhador também tem resultado em 
quanto mais filiados, mais forte será o sindicato. outros benefícios para a categoria,  como 
Maior será o seu poder na mesa de negociação com oportunidade de encaminhamento de denúncias de 
os patrões e instrumento poderoso diante das práticas ilegais de exploração do trabalhador, 
manobras do capital. motivando providências do sindicato.

 Ao receber a visita do dirigente sindical, não se 
acanhe! Fale! Informe-se. E se você não é O Sintrafarma já demonstrou a sua força, a exemplo 
sindicalizado, filie-se e participe dos benefícios, dos da conquista do atual piso salarial da categoria, no 
serviços e convênios que o Sintrafarma pode te  valor de R$ 672,80. Como não vamos nos acomodar, 
oferecer.

 

Para filiar-se é simples. Retorne à página principal do Sintrafarma e clique no link ASSOCIE-SE AGORA, que 
fica na parte inferior esquerda da página. Feito isso, preencha o formulário e clique em "GERAR INSCRIÇÃO". 
Assine e leve até o Sintrafarma juntamente com os seguintes documentos: CPF, Carteira de Identidade, Carteira 
de Trabalho e 1 foto 3x4.  
O SINDICATO É O MELHOR INSTRUMENTO DE LUTA DA CATEGORIA.

Adériton Alcântara
Presidente do Sintrafarma-ES

Sintrafarma mantém campanha de filiação

FILIE-SE
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O Sintrafarma-ES dispõe ainda diversos de outros plano de saúde, convênios com faculdades e escolas 
benefícios aos seus associados, tais como: técnicas, curso periódico de aplicação de injeção, 
conferência das rescisões de contrato de trabalho, entre outros. Além disso, o Sintrafarma – ES mantém 
serviços jurídicos, ações trabalhistas, mesas redondas uma rotina de visita à base, nos ambientes de 
e pedidos de fiscalizações,  atendimento odontológico, trabalho, em todo o Estado, prestando valioso serviço 
convênios com serviços médicos, seguro de vida, de orientação e apoio aos trabalhadores.
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Atendendo a reclamações de associados, o cláusula que tenha sido violada. Nessas ações são 
Sintrafarma-ES, através do seu Departamento cobrados na justiça os direitos do trabalhador 
Jurídico, vem ajuizando diversas Ações de conquistados através do seu sindicato, tais como: piso 
Cumprimento na Justiça do Trabalho, obtendo êxito normativo, plano de saúde, seguro de vida, tíquete 
total. Segundo explica o advogado Welber Corrêa, alimentação para trabalho aos domingos e feriados, 
responsável pelo Departamento Jurídico do além de pagamento dobrado e no fim do dia em 
Sintrafarma-ES, As ações de Cumprimento visam feriados trabalhados. 
assegurar na justiça direitos dos trabalhadores Segundo o advogado, só este ano o Sintrafarma já 
pactuados em Convenção Coletiva de Trabalho. ajuizou mais de 25 ações desta natureza, frisando 
Conforme explica Welber Corrêa, o Sintrafarma-ES que em todas o êxito foi total, mesmo porque, as 
tem recorrido às Ações de Cumprimento somente denúncias, geralmente colhidas nas visitas itinerantes 
depois de transcorridos 30 dias de prazo a partir da são todas checadas previamente.
notificação para o empregador se adequar a qualquer 

 “Estamos operando com grande diligência em prol da ampliar os convênios, principalmente com faculdades 
saúde, segurança e formação do trabalhador e sua e escolas de ensino técnico. “Quando propomos e 
família”, disse o presidente do sindicato, Adériton buscamos estimular o trabalhador a estudar, estamos 
Ferreira Alcântara. Segundo ele, o Sintrafarma-ES visando sua ascensão na vida profissional, uma 
empreende luta pela conquista do benefício auxílio melhor oportunidade de emprego e mais qualidade de 
creche, considerando o grande número de mulheres vida para ele e sua família”, observa o presidente. 
trabalhadoras. Ao mesmo tempo, diz, está buscando 

Na hora da composição do salário fixo e do valor das “A incidência é quase total. 99% por cento das 
comissões referentes às vendas, patrão e empregado empresas praticam irregularidade de pagamento extra 
pactuam os valores e condições que serão pagos. folha e qual é o prejuízo do trabalhador? Se não vem 
Ocorre que, historicamente, a tendência dos patrões é expresso no contracheque o valor recebido das 
propor o pagamento da comissão “por fora”, ou seja, comissões, o empregado perde dinheiro na hora de 
nada registrado no contracheque do empregado, e receber o 13° salário, perde no valor das férias, perde 
muito menos declarado ao fisco. Ocorre que, o que no volume do FGTS, que não é recolhido sobre as 
pode ser um benefício imediato para o trabalhador, comissões, perde no pagamento do INSS para a 
certamente significa um grande prejuízo em longo aposentadoria, recebendo tudo proporcionalmente ao 
prazo. salário fixo, geralmente o piso normativo; além disso, 

perde também o país que deixa de recolher tributos”, O Sintrafarma vem tentando conscientizar a categoria 
alerta o advogado.há muito tempo sobre essa questão. Para o advogado 

Welber Corrêa, do Departamento Jurídico do Segundo Welber, o Sintrafarma vem tentando 
sindicato, basta que o trabalhador faça as contas para convencer a categoria de que é bem melhor abrir mão 
verificar que receber comissão por fora só favorece ao de parte das comissões, definindo com o patrão que 
patrão. todo o valor que ele ganhar seja devidamente 

registrado no contracheque.   

Mais benefícios

Ação de Cumprimento resgata direito negado ao trabalhador

AUXILIO MÉDICO E MAIS CONVÊNIO

Pagamento de comissões: Sintrafarma alerta sobre prejuízo     
do trabalhador a longo prazo
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conseguem decifrar boa parte das receitas devido à 
experiência e aponta outro problema. O das receitas 
rasuradas o que, segundo o farmacêutico, é proibido 
pelos órgãos fiscalizadores, principalmente em se 
tratando de receitas que necessitam ficar retidas nas 
farmácias, como as de medicamentos controlados e 
antibióticos.
 
O não entendimento da letra de muitos médicos vai 
além das capacidades escolares de quem tenta ler 
uma receita. Helen Cristina Garcia Muniz é bioquímica 
e no laboratório em que trabalha muitas leituras são 
feitas com base na dedução, na experiência de 
trabalho e conhecimento dos médicos da cidade. Na 
média de 10 pedidos de exames recebidos cerca de 
dois deles são ilegíveis e o procedimento é o mesmo Você já se sentiu analfabeto ao tentar ler uma receita 
adotado pelas farmácias, o médico é consultado ou o médica? Não se preocupe, provavelmente há milhares 
paciente é orientado a procurá-lo para obter de pessoas que se sentem exatamente assim quando 
esclarecimentos.recebem do médico uma receita, pedido de exame 
 ou atestado. Há casos em que farmacêuticos, 
Doutor Luiz Henrique Sabino Messias é médico bioquímicos e enfermeiros também não entendem a 
plantonista e diretor clínico do Pronto Atendimento letra dos médicos e deixam de atender o paciente até 
Municipal. Segundo ele, sua letra é péssima e justifica que ele consiga o esclarecimento a respeito do 
que é oriundo da faculdade. “A pressa para anotar as medicamento receitado ou exame pedido.
matérias e o fluxo das mesmas faz com que a  
caligrafia fique ruim”. Segundo Guilherme Henrique de Andrade, 
Mas o médico diz que se esforça no capricho da letra farmacêutico e proprietário de uma drogaria em Arcos, 
e que para melhorar a letra ele vê apenas uma cerca de 80% das receitas manuscritas apresentadas 
solução, “voltar para a escola e treinar a letra no em seu estabelecimento apresentam dificuldade de 
caderno de caligrafia”.leitura por parte dos balconistas. Em cada 100 delas 
 duas não são lidas ou decifradas e o médico precisa 
Doutor Luiz Henrique declarou que não se importa em ser consultado pelo farmacêutico para que o paciente 
receber ligações de farmacêuticos ou balconistas de não leve medicamento errado para casa.
farmácia pedindo para que ele esclareça suas  
receitas. O médico vê a solução do problema na Caso o farmacêutico entregue medicamento errado a 
tecnologia. “A solução é a digitalização das receitas, um paciente e este venha a passar mal ou até mesmo 
atestados e prontuários para padronizar e facilitar a morra devido ao uso do remédio errado, ele pode 
vida de quem precisa ler o documento. No PA isso sofrer punições. O profissional pode ser julgado pelo 
deve acontecer em breve, já prevendo essa Conselho Regional de Farmácia e dependendo do 
dificuldade de entendimento da letra médica”.caso pode até ser preso.

 
Fonte: www.portalarcos.com.br Guilherme afirma que os balconistas e farmacêuticos 
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O médico que escreve de maneira ilegível pode ser punido 
moral e legalmente

A bula para o paciente não terá mais informações mudanças sirvam para que os consumidores passem 
técnicas, como o mecanismo de ação da droga. a ler a bula. "Essa dificuldade de compreensão afasta 
"Estamos tentando simplificar a linguagem técnica, os leitores. Fora isso, as bulas tinham muita 
mas isso é difícil. Ainda não será a bula ideal, mas é informação repetida e, muitas vezes, em desacordo 
uma nova postura", com a literatura."

As 202 novas bulas já estão disponíveis para consulta 
A farmacêutica Vera Lúcia Luiza, da Escola Nacional em um bulário virtual (anvisa.gov.br/bularioeletronico). 
de Saúde Pública da Fiocruz, espera que as Fonte: Folha Online

afirma Flávia Moreira Cruz, 
especialista em regulamentação sanitária da Anvisa.

Bula de remédio terá menos informação
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Infelizmente, há muitos patrões que nutrem evitando-se eventuais retaliações. Com a 
preconceito com sindicato e exercem pressão, contribuição de 3% do piso salarial por mês, o 
impõem temor e reprimem seus trabalhadores que trabalhador pode desfrutar de todos os direitos de 
queiram filiar-se ao sindicato de sua categoria, sindicalizado e ainda contribuir para o fortalecimento 
desconsiderando que a livre sindicalização está do sindicato.
garantida na Constituição Federal. Temendo Faça as contas
represálias, e para preservar o emprego, muitos Para qualquer demanda trabalhista os honorários 
trabalhadores se sentem coagidos a não se advocatícios variam de 20 a 30% do resultado 
associarem ao seu sindicato, ficando portanto, sem financeiro do trabalhador. Exemplo: se o trabalhador 
participar de muitas vantagens de ser representado consegue uma indenização de 10 mil reais, vai pagar 
diante do empregador. de 2 a 3 mil reais para o advogado. Mas, se for 
Pensando nisso, o Sintrafarma está estimulando aos contribuinte do Sintrafarma, não pagará isso. Caso 
trabalhadores que sofrem tais pressões a se tenha contribuído por um ano, pagou apenas R$ 
tornarem contribuintes avulsos, sem se identificarem 237,60 ao longo do ano, valor diluído em 12 vezes. 
na empresa, assegurando, desta forma, todos os Então: não é vantajoso? Seja um contribuinte avulso, 
benefícios de um trabalhador sindicalizado. Só que, o sem precisar se identificar para o patrão. Informe-se 
empregador não precisa ficar sabendo disso, no sindicato.
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Contribuição voluntária garante Direitos e anonimato 
ao trabalhador

Funções do balconista  validade da mercadoria. O balconista deve ainda 
observar sempre as necessidades do consumidor e O balconista de uma farmácia ou drogaria é sempre a 
verificar se elas estão sendo atendidas prontamente.pessoa que mais contato tem com o consumidor, por 
Controlar a entrada e saída de produtos, conferir, isso pode e deve sugerir mudanças sobre a 
repor, arrumar mercadorias, ter conhecimento dos quantidade de produtos expostos nas prateleiras e 
medicamentos que estão sendo vendidos e os estoque de produtos que são mais vendidos. Além de 
laboratórios que produzem estes remédios, saber ler 

informar a falta de produtos que têm procura, mas não 
uma receita e atualizar-se sobre novos lançamentos, 

são comercializados.
são princípios básicos que fazem parte do dia-a-dia 
do balconista e ajudam, em muito, a organização de A colocação de preço nos produtos também é 
uma farmácia.responsabilidade do balconista. É importante observar 

se os preços etiquetados estão corretos e legíveis e 
se não estão sendo colocados sobre o número de lote 
do produto, e principalmente sobre o prazo de 

Fonte: Âmbito Farmacêutico - Manual do Balconista de 
Farmácia no 1 

Balconista: O elo entre a farmácia e o cliente
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