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O site do Sintrafarma/ES  
proporciona rapidez de 
informação, riqueza de 
conteúdo editorial, além 
de promover uma maior 
integração com os seus 
filiados. Dessa forma, os 
trabalhadores que ainda 
não são sindicalizados, 
poderão utilizar o site da 
entidade para iniciar o 
processo de filiação e 
participar dos benefícios 
e vantagens dos serviços 
e convênios que o 
Sintrafarma poderá 

oferecer. Para filiar-se é 
simples. Acesse o site 
www.sintrafarmaes.org.br e 
clique no link ASSOCIE-SE 
AGORA. Em seguida, 
preencha o formulário e 
clique em "GERAR 
INSCRIÇÃO". 
Assine o documento e 
leve até a sede da 
entidade juntamente 
com os seguintes 
documentos: CPF, 
Carteira de Identidade, 
Carteira de Trabalho e 02 
fotos 3x4.  

CAMPANHA DE FILIAÇÃO 
PERMANENTE

A campanha de sindicaliza-
ção do Sintrafarma reforça a 
expressão “Juntos, somos 
mais fortes”.  A entidade 
promove com muita 
freqüência várias discussões 
que possam intervir de 
maneira favorável na adoção 
de medidas e ações que 
promovam a nossa classe 
trabalhadora. Incentivamos a 
filiação dos trabalhadores 
com o objetivo de reforçar a 
luta da categoria por 
melhores salários, assegurar 
o respeito aos direitos 
conquistados, proporcionar 
melhores condições de 

trabalho, fiscalizar o 
cumprimento do acordo 
coletivo, entre outras 
questões não menos 
importantes. Vale dizer que 
atuamos em todos os 78 
municípios capixabas, e que 
temos conhecimento de 
trabalhadores que ainda não 
se filiaram ao sindicato 
temendo represálias 
empresariais. Importante 
dizer que a filiação sindical é 
um direito garantido por Lei. 
É na verdade uma das 
maiores conquistas dos 
trabalhadores brasileiros. Por 
esses motivos reforçamos 
que a sua filiação é muito 
importante para o cresci-

mento e atuação do nosso sindicato. Não perca mais tempo. 

Filie-se agora. Estamos a sua disposição.



Para reforçar sua campanha 
de filiação, o Sintrafarma 
promove constantes visitas 
de seus diretores aos locais 
de trabalho. Através do 
SINTRAFARMA 
ITINERANTE, esse contato 
entre o dirigente sindical e 
o trabalhador tem sido 
muito importante até para 
os companheiros ficarem 
informados das ações do 
sindicato e serem 
esclarecidos acerca de 
direitos que podem estar 
sendo negados a eles. A 
oportunidade também tem 
motivado a apresentação 
de denúncias de práticas 
ilegais de exploração do 
trabalhador, 
descumprimento de 
cláusulas do acordo 
coletivo, e, claro, 
motivando providências do 
sindicato. No Sintrafarma 
Itinerante os dirigentes 

percorrem as 10 bases do 
sindicato instaladas em 
pontos estratégicos de 
modo que possam facilitar 
o acesso aos trabalhadores 
daquela cidade e de 
municípios vizinhos. O 
Sintrarfarma Itinerante 
estabeleceu um calendário 
anual de visitas às 10 bases. 
Além de incentivar as novas 
filiações, são realizados os 
seguintes atendi-mentos: 
Rescisão de contratos de 
trabalho, promoção de 
consultoria trabalhista, 
confecção e renovação de 
carteirinha, recepção de 
denúncias, prestação de 
atendimento jurídico  
(devidamente agendado) 
nas áreas Trabalhista, Cível, 
Família, Juizado Especial de 
Pequenas Causas, entre 
outros. As bases do 
SINTRAFARMA ITINERANTE 
estão instaladas nas cidades 

de Pancas, Barra de São 
Francisco, São Gabriel da 
Palha, Nova Venécia, 
Montanha, Aracruz, Santa 
Maria de Jetibá, Venda 
Nova do Imigrante, Iúna e 
Guaçui. Confira o 
calendário Itinerante que 
percorremos nos mês de 
julho:  Pancas (dia 5), Barra 

de São Francisco (6), São 
Gabriel da Palha (12), Nova 
Venécia (13), Montanha 
(14), Aracruz (19), Santa 
Maria de Jetibá (20), Venda 
Nova do Imigrante (26), 
Iúna (27) e Guaçuí (28).

O Sintrafarma/ES 
solicitou à 
Superintendência 
Regional de Trabalho que 
fossem feitas as 
fiscalizações devidas, a 
fim de apurar as 
denúncias sobre o não 

pagamento de hora 
extra, falta de 
pagamento de almoço 
em dias de feriado e 
também o não 
pagamento dos trabalhos 
realizados em dias de 
feriado. No interior do 

Estado, as  denúncias 
serão apuradas nos 
municípios de Colatina, 
Marilândia, Baixo 
Guandu, São Domingos 
do Norte, São Gabriel da 
Palha e Nova Venécia. Na 
Grande Vitória, 

precisamente no 
município de Cariacica, 
as denúncias partiram 
dos bairros Santana, 
Porto de Santana, 
itacibá, Oriente e Flexal.

No próximo dia 03 de 
agosto, representantes do 
Sintrafarma/ES e dos 
demais sindicatos filiados à 
Nova Central de 
Trabalhadores do ES 
participarão em São Paulo, 
precisamente em frente ao 
Estádio Municipal do 
Pacaembu, da segunda 
etapa da JORNADA 
NACIONAL DE

MOBILIZAÇÃO EM DEFESA
DA AGENDA DOS
TRABALHADORES. As 
reivindicações do Ato 
Público consistem na

redução da jornada de 
trabalho de 44 para 40 
horas semanais, sem perda 
de salários; Fim do Fator 
Previdenciário;
Regulamentação da
Terceirização; Fim das
práticas anti-sindicais;
Ratificação das Convenções
151 e Regulamentação da
Convenção 158.
Vale dizer que, essa será

mais uma ação que resulta 
da construção de uma 
Agenda Unitária, instituída 
na Assembleia da 
Conferência Nacional da 
Classe Trabalhadora - 
CONCLAT -, que foi 
realizada em São Paulo, no 
Estádio do
Pacaembu, em 2010.
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