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Convenções Coletivas de 
Trabalho (CCT) são acordos 
entre sindicatos de 
trabalhadores e 
empregadores que devem 
ocorrer uma vez por ano, na 
data-base. Nesta data, 
reajustes, pisos salariais, 
benefícios, direitos e 
deveres de empregadores e 
trabalhadores serão objeto 
de negociações. Se os 
sindicatos estiverem de 
acordo com as condições 
estipuladas na negociação 
assinam a Convenção 
Coletiva de Trabalho, o 
documento que deverá ser 
registrado no órgão regional 

O sindicato laboral propõe 
ações que ofereçam maiores 
vantagens e benefícios para 
os trabalhadores. Já o 
sindicato patronal aponta 
índices econômicos 
aceitáveis para a atividade 
empresarial que 
contemplem  a relação  
receita, investimento, 
despesas e lucros. 
Neste informativo, 
identificamos as principais 
alterações das Convenções 
celebradas pelo 
SINTRAFARMA-ES com o 
SINCOFAES (FARMÁCIAS) e o 
SINCADES 
(DISTRIBUIDORAS).

do Ministério do Trabalho 
(DRT). A Convenção Coletiva 
entra em vigor três dias após 
a data de entrega 
(protocolo) no DRT, 
conforme determina o 
parágrafo 1º do art. 614 da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (C.L.T.). 
É importante dizer que a 
celebração de uma 
Convenção Coletiva não é 
uma atividade fácil. Muito 
pelo contrário. As partes 
envolvidas, ou seja, os 
sindicatos laboral e patronal 
buscam de fato uma 
conciliação satisfatória   para 
os seus representados.
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CONVENÇÃO COLETIVA: 

CONQUISTAS PARA DO TRABALHADOR

Informamos aos trabalhadores 
que a redação na íntegra da 
Convenção Coletiva encontra-
se em nosso site, no link: 
Convenção Coletiva. A seguir, 
identificamos as novas 
inserções atribuídas à 
Convenção:

- CLÁUSULA TERCEIRA - 
REAJUSTE SALARIAL: As 
empresas reajustarão os 
salários de seus empregados, a 

partir de 1º de novembro de 
2012 em 7%, sendo que o 
referido reajuste incidirá sobre 
os salários vigentes de 
31/10/2012. (PARÁGRAFO 
PRIMEIRO: A partir de 1° de 
novembro de 2012, NENHUM 
empregado da categoria 
representada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores em 
Drogarias, Farmácias e 
Distribuidoras de Produtos 
Farmacêuticos do Estado do ES 

- SINTRAFARMA-ES, poderá 
receber salário menor do que 
R$ 810,44.

- CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA - ABONO DE FALTA 
PARA ACOMPANHAMENTO 
MÉDICO: Serão justificadas e 
abonadas, mediante 
documento hábil nesse 
sentido, as faltas dos 
trabalhadores, que necessitar 
acompanhar seus filhos 

menores de 12 anos, a 
qualquer área médica. O abono 
referido será limitado a no 
máximo 01 (uma) ausência por 
ano.

- CLÁUSULA DÉCIMA 
NONA - CARGA E DESCARGA 
DE CAMINHÕES: As empresas 
ficam proibidas de utilizar seus 
funcionários nos serviços de 
carga e descarga de caminhões.



CONVÊNIOS DO SINTRAFARMA-ES

COLÉGIO

Informamos aos trabalhadores 
que a redação na íntegra da 
Convenção encontra-se em 
nosso site, no link: Convenção 
Coletiva. A seguir, 
identificamos as conquistas 
mais recentes da categoria:
- CLÁUSULA TERCEIRA - 
REAJUSTE SALARIAL: 
As empresas reajustarão os 
salários de seus empregados, a 
partir de 1º de novembro de 
2012 em 7%, sendo que o 
referido reajuste incidirá sobre 
os salários vigentes de 
31/10/2012. (Parágrafo Único: 
A partir de 1° de novembro de 
2012, NENHUM empregado da 
categoria representada pelo 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Drogarias, Farmácias e 
Distribuidoras de Produtos 
Farmacêuticos do Estado do ES 
- SINTRAFARMA-ES, poderá 
receber salário menor do que 
R$ 810,44.
- CLÁUSULA SEXTA - 
PAGAMENTO DE HORA EXTRA: 
Fica estipulado que as horas 
extraordinárias prestadas pela 
categoria representada pelo 
SINTRAFARMA-ES além da 

jornada prevista na CLÁUSULA 
QUARTA na presente norma, 
serão remuneradas com 
adicional de 75% superior ao 
valor da hora normal de 
trabalho, havendo labor em 
dias de Domingo, o percentual 
de horas extras será de 100% 
sobre o valor da hora normal, 
salvo o dia 13 de outubro de 
2013 que tem regra própria.
- CLÁUSULA SÉTIMA - CARTÃO 
ALIMENTAÇÃO: As empresas 

fornecerão mensalmente e 
sem ônus para os seus empre-
gados, a partir de 1° de novem-
bro de 2012, cartão-
alimentação no valor mínimo 
de R$ 10,00 para cada dia 
efetivamente trabalhado, 
inclusive quando estes 
laborarem aos sábados, 
domingos e feriados.
- CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA - ABONO DE FALTA 
PARA ACOMPANHAMENTO 

MÉDICO: Serão justificadas e 
abonadas, mediante 
documento hábil nesse 
sentido, as faltas dos 
trabalhadores, que 
necessitarem acompanhar seus 
filhos menores de 12 anos, a 
qualquer área médica. O abono 
referido será limitado a no 
máximo 02 (duas) ausências 
por ano.
- CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA - DA AUTORIZAÇÃO 
DO TRABALHO NOS FERIADOS:
(PARÁGRAFO SEGUNDO: A 
remuneração prevista no 
parágrafo primeiro desta 
cláusula, não poderá ser infe-
rior a R$ 58,91, por dia traba-
lhado, correspondente a 
jornada diária de 8 horas e 
deverá ser paga juntamente 
com o salário do mês em 
curso). (PARÁGRAFO TERCEI-
RO: As empresas que funciona-
rem no dia 13 de outubro de 
2013 (Dia da Categoria) forne-
cerá aos seus funcionários 
almoço ou jantar, transporte 
totalmente gratuito além do 
pagamento das horas extras no 
percentual de 200%).

CONVENÇÃO COLETIVA:
SINTRAFARMA-ES E SINCADES (DISTRIBUIDORAS)

Representantes do SINTRAFARMA-ES e dirigentes sindicais do 
SINCADES discutem a Convenção Coletiva 2011-2012
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