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No próximo domingo, dia 13 de 
outubro, realizaremos a 12ª 
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO 
da nossa categoria de trabalho.
Como sempre acontece, 
viveremos um dia diferenciado 
em um ambiente agradável, 
descontraído e perfeitamente 
adequado que valoriza a 
companhia dos amigos e 
principalmente a participação 
dos nossos familiares.
Nesse sentido, o 
SINTRAFARMA-ES cumpre mais 
uma missão social que condiz 
com a valorização do ser 
humano e sua integração 
social.
Nos dias de hoje é muito difícil 
que você encontre uma pessoa 

olhos e não aos olhos dos 
outros.
Ou seja, temos que avaliar com 
franqueza tudo aquilo que 
pode ser melhorado para 
oferecermos uma melhor 
qualidade de atendimento aos 
trabalhadores da nossa 
categoria.
Gostaríamos de finalizar esse 
artigo informando aos 
participantes da nossa festa 
que tudo foi planejado para 
que todos se divirtam e 
externem os melhores 
sentimentos de felicidade e 
comunhão. 
Uma boa festa para todos.  
 

que não possua uma rotina 
corrida dos seus afazeres, 
sejam eles de ordem pessoal 
ou profissional.
A entidade que representamos 
assegura aos trabalhadores da 
categoria a legitimidade da sua 
relação de trabalho que é 
regida pela CLT. 
Porém, é preciso fazer sempre 
mais a cada dia. 
Dessa forma, entendemos a 
importância de nos mantermos 
unidos em prol dos desafios 
que se apresentam.
É importante entendermos a 
responsabilidade que 
possuímos para analisarmos 
que tudo que está a nossa volta 
deve ficar obsoleto aos nossos 
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A Wizard Idiomas e o 
Sintrafarma-ES celebraram um 
convênio de sucesso, visando a 
qualificação dos trbalhadores 
da categoria, como também 
dos seus familiares.
A Wizard Idiomas proporciona 
às associações e entidades o 
desenvolvimento de seus 
profissionais e associados.
Um estudo realizado por uma 
grande empresa de 
comunicação do Brasil mostra 

internacional TOEIC como parte 
do seu método pedagógico. 
A partir desses testes de 
proficiência internacional é 
possível validar e comprovar a 
eficácia da metodologia nos 
resultados apresentados pelos 
alunos. 
O material didático tecnológico 
e atualizado faz a diferença no 
aprendizado do aluno.
A Wizpen e os recursos de 
áudio estimulam a conversação 

que de 10 entrevistas de 
emprego 8 são feitas em inglês, 
e que profissionais que falam 
inglês fluentemente tem um 
incremento salarial entre 25% e 
47%, dependendo do cargo que 
ocupa.
A metodologia da Wizard 
diferencia-se, por garantir a 
conversação desde o primeiro 
dia de aula. 
Somos também a primeira a 
utilizar a certificação 

e o aprendizado da pronúncia, 
fala e escuta. 
Além disso, o material conta 
com exercícios e recursos que 
incentivam a interação do 
aluno.
Invista em seu futuro. 
Entre em contato conosco hoje 
mesmo pelo telefone 3227-
8283 e GANHE 4 aulas Grátis 
sobre como passar em uma 
entrevista em inglês.
Aguardamos o seu contato.

WIZARD IDIOMAS, O MAIS NOVO CONVÊNIO
FIRMADO PELO SINTRAFARMA-ES
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COLÉGIO

SINTRAFARMA-ES AJUÍZA AÇÃO DE 
CUMPRIMENTO E EMPRESA É CONDENADA

O SINTRAFARMA-ES, na 
busca incessante da defesa 
dos interesses e direitos de 
sua categoria, faz firmar 
anualmente a Convenção 
Coletiva de Trabalho com o 
Sindicato Patronal, e dentre 
as inúmeras conquistas 
alcançadas ao longo do 
tempo, garantiu ao 
trabalhador o direito de 
receber auxílio alimentação 
quando esse estiver 
escalado para trabalhar em 
dias de domingos e feriados.

De igual forma, o trabalho 
em dia de feriado deve ser 
pago ao término da jornada 
laboral.

Importante destacar que 
mesmo diante da existência 
da norma coletiva, algumas 
empresas teimam em 
descumpri-la e não 
garantem ao trabalhador o 
direito conquistado pelo 

sindicato.

Recentemente, uma grande 
rede de farmácias foi 
condenada pelo juízo da 5ª. 
Vara do Trabalho de Vitória, 
a efetuar o pagamento dos 
feriados trabalhados e do 
auxílio alimentação, depois 
da Ação de Cumprimento 
ajuizada pelo sindicato.

Ação de Cumprimento é o 
mecanismo legal que o 
sindicato ajuíza em desfavor 
das empresas que insistem 
em descumprir a norma 
coletiva.

É importante que você 
trabalhador, conheça os seus 
direitos trabalhistas bem 
como a sua Convenção 
Coletiva, devendo para 
tanto, ficar sempre em 
contato com seu sindicato 
de classe, ao mesmo tempo 
em que, é importante que 

você faça denúncia, caso 
perceba o descumprimento 
de qualquer de suas 
cláusulas.

Chico Farma
gostou da notícia

O SINTRAFARMA-ES está a disposição 
dos trabalhadores no cumprimento de 

todos os seus direitos, que são 
assegurados pela CLT. 

Para maiores informações, entre em 
contato com a nossa assessoria jurídica: 

(27) 3322.0674
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