
CAMPANHA DE FILIAÇÃO PERMANENTE

Para filiar-se é simples. 
Acesse a página 
principal do site do 
SINTRAFARMA/ES 
(http://www.
sintrafarmaes.org.br) 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/ES 
juntamente com os 
seguintes documentos: 
CPF, Carteira de 
Identidade, Carteira
de Trabalho e 1 foto 
3x4.

Trabalhador, o 
sindicato é o melhor 
instrumento de luta da 
categoria. 
Não perca tempo. 
Fortaleça as nossas 
ações e conquistas.

Adériton Alcântara
presidente do Sintrafarma-ES

O SINTRAFARMA-ES 
finalizou, e já está colocando 
em prática o resultado do 
seu estudo de atuação, com 
vistas no projeto de 
representatividade e 
crescimento do sindicato, no 
que se refere ao  
planejamento de ações 
deste ano.
Aliamos informações da 
nossa equipe técnica com 
outras, voluntariamente 
compartilhadas pelos 
trabalhadores, e traçamos 
metas e objetivos que 
buscaremos alcançar , de 
acordo com os prazos 
estabelecidos. 

trabalho porque,
como já é de conhecimento 
de todos, o SINTRAFARMA-
ES procura estar presente 
aonde o trabalhador 
necessitar. Uma outra 
novidade que já será 
anunciada nesse informativo 
é a participação constante 
do mascote  SINTRAFARMA-
ES, que ganhará nome, de 
acordo com a escolha mais 
criativa. Por fim, já foram 
iniciadas  as conversas em 
torno dos novos convênios e 
já estamos efetuando o 
serviço de recadastramento 
online. O SINTRAFARMA-ES 
SOMOS TODOS NÓS.

Em breve, apresentaremos 
algumas novidades em 
nossa campanha de filiação 
permanente, que tem o 
objetivo de unificar e 
fortalecer ideais e 
aspirações pela melhoria 
constante da relação de 
trabalho.
Como diz o ditado: Time que 
não joga, não forma torcida. 
Por isso, vamos entrar em 
campo e promover o nosso 
serviço itinerante de 
informações, que captam os 
anseios e expectativas dos 
trabalhadores, além dos 
outros expedientes 
disponibilizados por esse 
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SINTRAFARMA-ES A TODO VAPOR



CONVÊNIOS DO SINTRAFARMA-ES

COLÉGIO

O SINTRAFARMA-ES tem o 
prazer de apresentar o seu 
mascote.
Ele é um colaborador 
recém-contratado e que 
está se familiarizando com 
os ambientes e com as 
pessoas, mas já está fazendo 
muito sucesso.
Com um visual moderno e 
um jeito participativo, o 
mascote do SINTRAFARMA-
ES terá a função de 
representar a entidade a 
partir da análise de 
informações do dia a dia do 
sindicato.
É importante dizer que o 
novo colaborador tem um 
humor que varia de acordo 
com as notícias que chegam 
ao seu conhecimento.
Portanto, não é preciso dizer 
que tudo aquilo que não diz 
respeito aos benefícios e  

vantagens  para os 
trabalhadores deixa o nosso 
mascote muito aborrecido.
De imediato, com a cara 
fechada e os dedos 
polegares articulados para 
baixo, ele dá o seu recado 
de desaprovação.  
Agora, quando a notícia é 
boa, o nosso mascote não 
tem a menor dificuldade de 
demonstrar a sua alegria.
Sorriso aberto, polegares 
pra cima e irradiando 
felicidade, o nosso mascote, 
que é um cara de atitude, 
esbanja muita felicidade.
É bom se habituar com ele 
por que, como informamos, 
o novo colaborador  já faz 
parte da família 
SINTRAFARMA-ES, e a partir 
desse informativo será 
figurinha fácil em nosso 
conteúdo de informações.

SINTRAFARMA-ES APRESENTA
O SEU MASCOTE

Participe da escolha do nome do nosso mascote.
Envie a sua colaboração para: 

O nome do mascote será anunciado em nossa próxima edição.
sintrafarmaes@sintrafarmaes.org.br
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