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Manifestação na Terceira Ponte
Vitória-ES
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1º de maio: SINTRAFARMA‐ES participa da
Festa do Trabalhador, em Vitória‐ES. Pág.02

COM A PALAVRA:
Confira a crônica de Carlos José 
Marques, diretor editorial da 
Revista Isto É. Pág.02

SEMPRE UNIDOS. É ASSIM QUE DEVEMOS AGIR 
NA BUSCA DE SONHOS E IDEAIS. PRÁ FRENTE, BRASIL!

SINTRAFARMA-ES NOTIFICA DISTRIBUIDORA QUE 
É OBRIGADA A PAGAR OS TRABALHADORES 
Pág.03
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antessala daquele que é tido 
como o maior evento da Terra, 
o improviso é a marca. 
Aeroportos não estão 
realmente prontos. Estádios 
exibem no entorno uma 
completa falta de infraestrutura 
de atendimento. Sinalizações 
são precárias. 
O projeto de mobilidade urbana 
foi para as calendas e o 
deslocamento daqueles que 
vão assistir ao vivo às partidas 
está comprometido. O Brasil do 
“jeitinho” reforça o cacoete 
nessa área. Nas ruas, as 
mobilizações dão o tom com 
inúmeras bandeiras. Greves por 
reivindicações trabalhistas, 
protestos contra o evento e até 
índios exigindo demarcações de 
terra e atacando policiais à 
flecha exportam para o planeta 
surradas e caricatas imagens 
nacionais. 
Agem como uma torcida do 
contra, em prejuízo deles 
mesmos e do Brasil. Não há 

A Copa que tem início nos 
próximos dias coloca os 
holofotes do mundo sobre um 
país dividido. 
A presidenta Dilma, 
respondendo a críticas sobre 
obras nos aeroportos, criou um 
selo de qualidade próprio, o 
“padrão Brasil”, em substituição 
ao propalado “padrão Fifa”. 
Ouviu apupos da turba de 
descontentes. Os gritos e 
ânimos da torcida estão 
acirrados. 
Em várias vertentes, sociais e 
políticas. Todos usam a Copa 
como argumento para objetivos 
difusos: do ataque ao aumento 
do custo de vida e da inflação à 
conquista da vitória nas 
eleições que ocorrem logo a 
seguir. O que, diga‐se de 
passagem, não tem nada a ver 
uma coisa com a outra. Na 

como negar que sobram 
problemas por aqui, mas esse 
não é o momento nem o campo 
adequado para buscar soluções 
a tantas demandas. Vincular 
toda sorte de reivindicações, 
vulnerabilidades e anseios à 
Copa é um equívoco. As 
históricas carências do País não 
são decorrentes da Copa nem 
podem ser atribuídas 
diretamente a ela. 
Ao contrário.  Nos gramados, a 
peleja ainda nem começou, 
mas, dada a participação em 
massa das estrelas do futebol e 
das melhores seleções em 
atividade, o espetáculo está 
garantido. 
Será decerto uma grande Copa, 
talvez a “Copa das Copas”, 
como prega o governo, 
reavivando a velha mística da 
“Pátria de chuteiras” e 
derrotando, dentro e fora dos 
estádios, o coro daqueles que 
pregavam o “Não vai ter Copa”. 
A bola vai rolar! 

Fonte: Trechos extraídos do 
Editorial da revista IstoÉ, de 4 
de junho de 2014, escrita por 
Carlos José Marques, diretor 
editorial. 

Adériton Alcântara
presidente do Sintrafarma-ES

dança de rua e prestação de 
serviços de utilidade pública, 
que foram oferecidos pela 
Prefeitura Municipal de 
Vitória. A apresentação 
musical contou com a 
participação dos seguintes 
artistas: Banda Khorus, Mais 
Astral, Rodrigo Balla e a 
Escola de Samba Novo 
Império. 
O Sr. Adériton Alcântara, 
presidente da 
SINTRAFARMA‐ES, 
aproveitou a oportunidade 
para ressaltar as bandeiras 
de lutas e reivindicações 
defendidas pelo movimento 

No dia 1º de maio de 2014, 
as centrais sindicais 
capixabas NCST/ES e CTB/ES 
realizaram a “Festa do 
Trabalhador”, em 
comemoração ao Dia 
Mundial do Trabalho. O 
evento aconteceu no 
Sambão do Povo, que fica 
localizado no bairro Santo 
Antônio, em Vitória‐ES, e 
que também é utilizado 
como palco para os desfiles 
carnavalescos das escolas de 
samba do Espírito Santo. 
Na programação da festa, 
atividades recreativas, como: 
skate longboard, graffiti, 

sindical, entre elas: 
Igualdade de 
oportunidades entre 
homens e mulheres; 
Fim do fator 
previdenciário; 10% 
do PIB para a 
educação; Negociação 
no setor público; 
Reforma agrária e 
agrícola; 10% do 
orçamento da União 
para a saúde; Fim dos 
leilões de petróleo; 
Combate à demissão 
imotivada; Valorização 
das aposentadorias; 
Não ao PL 4330 da 

terceirização; Transporte 
público de qualidade; 
Correção da tabela do IR e 
redução da jornada de 
trabalho. 

REPRESENTANTES DO SINTRAFARMA/ES 

PARTICIPARAM DA FESTA DO TRABALHADOR 2014

COM A PALAVRA:

A Copa das Copas 

Diretores e colaboradores sindicais
presentes ao evento
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mas não tomou as devidas 
providências. Dessa forma, a 
assessoria jurídica do 
sindicato emitiu uma 
notificação extra‐judicial, 
que assegurou o 
recebimento dos valores que 
ainda não haviam sido 
repassados para todos os 
funcionários, que foram 
prejudicados pela má 
conduta empresarial.
Vale dizer ainda que a 
empresa não havia 
repassado os valores que
compreenderam os meses 
de novembro e dezembro de
2012 e de janeiro a abril de 
2013. Sendo assim, o
SINTRAFARMA‐ES foi

Em abril deste ano, o 
SINTRAFARMA‐ES, através do 
diretor José Antônio Cozer, 
repassou aos trabalhadores 
da Daltio Vasconcelos 
Distribuidora Ltda, a quantia 
referente a um processo 
trabalhista, em decorrência 
do não cumprimento da 
Convenção Coletiva 
2012/2013, que determinava 
o repasse de R$ 10,00 (dez 
reais) para a alimentação 
diária do trabalhador. À 
epóca, a distribuidora de 
produtos hospitalares foi 
notificada pelo 
SINTRAFARMA‐ES quanto a 
determinação da cláusula 
estabelecida na Convenção, 

determinante para que 
todos os trabalhadores 
envolvidos nesse episódio  
recebessem os valores, 

validando os direitos 
assegurados pela CLT e o 
compromisso do sindicato.

SINTRAFARMA-ES NOTIFICA DISTRIBUIDORA QUE 

É OBRIGADA A PAGAR OS TRABALHADORES 

O diretor do Sintrafarma-ES, Sr. José Antônio Cozer
(camisa azul) fez o repasse dos valores aos trabalhadores,

na sub-sede do sindicato, em Cachoeiro-ES

jú
lio

 m
ir
a
n
d
a

Notificar é fazer prova de recebimento ou de se ter dado conhecimento, de 
maneira incontestável, do conteúdo de qualquer ato jurídico levado a registro, 
fazendo-se, dessa maneira, inequívoca constatação de que o notificado recebeu o 
documento que lhe foi entregue, dele tomando ciência de todo o conteúdo e 
provando-se, quando necessário, qual foi o teor de que tomou conhecimento. 

O QUE É NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL?

Chico Farma
gostou da notícia



Araruama (RJ)

Paraty (RJ)

Paraty (RJ)

Araruama (RJ)
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