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COM A PALAVRA:
Eleições 2014: Os seus candidatos
possuem propostas para os 
trabalhadores?
Por Adériton Alcântara, presidente 
do Sintrafarma-ES. 
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dos últimos anos e até 
mesmo da história política 
brasileira. Mas, e os 
trabalhadores do Brasil 
nesse processo, que lugar 
ocupam? Você, trabalhador, 
que lê esse artigo nesse 
momento já pesquisou sobre 
os seus candidatos?
Poderia citar alguns 
compromissos assumidos e 
anunciados em suas 
propostas de mandato?
O candidato em questão 
ressaltou propostas de 
melhorias e benefícios nas 
relações trabalhistas?
Pois bem, essa é uma 
reflexão muito importante 
na hora de votar.
É notório a versão cada vez 
mais limitada de 
parlamentares que legislam 

As eleições de outubro se 
aproximam. As campanhas 
seguem com todo gás.
Candidatos à postos ensaiam 
e encenam as melhores 
propostas e argumentos 
para convencer o eleitorado 
que anseia cada vez mais por 
dias melhores. 
Presidência, Governo 
Estadual, Senado, Câmara de 
Deputados e Assembleias 
Legislativas vivem a 
expectativa das eleições, que 
dizem os especialistas, será 
uma das mais concorridas 

a favor do trabalhador. 
Enumeramos aqui 
reivindicações pontuais que 
o movimento sindical 
defende, como por exemplo: 
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, sem 
perdas salariais.

Portanto, gostaríamos que 
todos os trabalhadores  
utilizassem o seu voto, um 
direito democrático e 
cidadão, para eleger 
candidatos que valorizem as 
classes trabalhadoras.

Adériton Alcântara
presidente do Sintrafarma-ES

FOI NOTÍCIA

COM A PALAVRA:

Eleições 2014:
Os seus candidatos 
possuem propostas 
para os trabalhadores?

Esse é mais um serviço de informações que o jornal Vide Bula está disponibilizando para os
trabalhadores da categoria e leitores de um modo geral. A partir dessa edição, repercutiremos
nesse espaço informações da imprensa estadual ou nacional. 
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funcionária, conforme 
regulamentação das Leis 
Trabalhistas, pois em período 
de gestação a trabalhadora não 
poderia ter sido demitida e a 
sentença determinou também 
que a funcionária recebesse 
todos os salários não pagos 
desde a data do seu 
desligamento da empresa em 
08/05/2014 até 26/07/2014, 
quando a mesma foi 
readmitida.
Portanto, essa intervenção 
jurídica por parte do 
SINTRAFARMA-ES permitiu que 
a trabalhadora tivesse a carteira 
de trabalho assinada de forma 
retroativa, com a garantia do 
recebimento de todos os 
salários dos períodos descritos 
acima e ainda conseguiu um 
remanejamento de função 
porque a mesma havia sido 
contratada como operadora de 
caixa e passou a atuar como 
perfumista, no horário das 
13h30 às 20h30.
Após a gravidez, a trabalhadora 

A reclamante Graciane Ferreira 
de Oliveira buscou atendimento 
jurídico na sub-sede do 
SINTRAFARMA-ES em Cachoeiro 
de Itapemirim e relatou que a 
Drogaria Vitória, empresa em 
que trabalhava demitiu a 
mesma durante o período de 
experiência.
Vale dizer que a trabalhadora 
foi admitida no quadro de 
funcionários da citada drogaria 
no dia 04/04/2014 e foi 
demitida em 08/05/2014.
No dia 30/04/2014, a 
funcionária descobriu que 
estava grávida e comunicou ao 
empregador no dia 02/05/2014. 
Mesmo com a informação, o 
empregador a demitiu. Foi 
então que, a assessoria jurídica 
do SINTRAFARMA-ES moveu 
uma ação trabalhista junto à 2ª 
Vara de Trabalho de Cachoeiro 
de Itapemirim, no dia 
01/07/2014. A audiência 
aconteceu no dia 25/07/2014. 
De imediato, foi solicitado ao 
juiz o pedido de reintegração da 

terá assegurado a estabilidade 
gestante e após se prevalecerá 
do direito de 
estabilidade da Convenção 
Coletiva de Trabalho do 
sindicato, que lhe garante 90 
dias de estabilidade 
empregatícia. O sindicato está 
atento a quaisquer 
possibilidades de infração à Lei 
que a funcionária venha a ser 

submetida na condição de 
gestante e/ou trabalhadora, por 
parte da empresa. Nesse 
sentido, o SINTRAFARMA-ES irá 
intervir com uma ação de 
fiscalização junto ao Ministério 
do Trabalho, ação trabalhista de 
dano e todos os outros 
dispositivos para oferecer as 
melhores condições para a 
trabalhadora e seu bebê.

 SINTRAFARMA-ES ACIONA À JUSTIÇA E TRABALHADORA 

GESTANTE É READMITIDA PELA EMPRESA 

 SAÚDE DO TRABALHADOR: COMO PREVENIR

O STRESS NO TRABALHO

Drª. Sandra Rocha, assessora jurídica do Sintrafarma-ES, 
a trabalhadora Graciane Ferreira de Oliveira e o 

presidente do Sintrafarma-ES, Sr. Adériton Alcântara 

As mudanças nas ro�nas de 
trabalho associadas aos avanços 
tecnológicos são objeto de estudos 
realizados em todo o mundo por 
grupos de psicólogos que buscam 
conhecer as consequências 
causadas por esse es�mulo 
tecnológico nas vidas das pessoas, 
subme�das a exigências de 
estarem sempre alertas e 
despendendo elevada energia em 
suas a�vidades. 
Conforme destacam esses 
especialistas, as pessoas vivem 
atualmente em ritmo de 
intensidade incompa�vel com o 
bem-estar necessário, o que acaba 
contribuindo para o aparecimento 

de doenças em consequência de 
stress.
Um alerta para as empresas
Os empregadores devem ficar 
sempre atentos aos fatores que 
levam os trabalhadores ao stress 
nos ambientes laborais, evitando 
com isso, o aumento das doenças 
ocupacionais causadas por esse 
mal. É fundamental, para manter 
uma equipe produ�va e mo�vada, 
dedicar atenção às caracterís�cas 
específicas do stress no trabalho, 
que podem originar os seguintes 
sintomas frequentes:
Taquicardia, tensão muscular, boca 
seca, dores no estômago, mãos 
frias e suadas, sensação de cansaço 

e dificuldades de memorização. A 
redução dos fatores que causam o 
stress no ambiente de trabalho é 
um desafio de todos e deve ser 
levado muito a sério. 
São consideradas ações benéficas 
para o controle e a redução do 
stress no trabalho: Conservar o 
bom relacionamento no ambiente 
laboral; Manter a calma em 
reuniões de trabalho; Gerenciar o 
tempo de trabalho para cada 
a�vidade; Realizar testes e exames 
periódicos nos funcionários; 
Adaptar horários flexíveis e 
intervalos entre as a�vidades; 
Realizar campanhas de combate ao 
stress no trabalho;

Oferecer sala de relaxamento e 
convivência para os funcionários; 
Manter uma a�vidade �sica de 
ro�na e alimentação adequada. 
Para que as empresas contem 
sempre com uma equipe produ�va 
no ambiente laboral é também 
muito importante manter os 
funcionários bem informados dos 
fatores causadores do stress e 
delegar tarefas legi�mamente em 
conformidade com os limites de 
cada trabalhador.

Fonte:  
h�p://www.ocupacional.com.br/oc
upacional/stress-no-trabalho-pode-
causar-doencas-ocupacionais/



Associados contribuintes, a diretoria do Sintrafarma-ES têm a honra de convidar 

você e a sua família para participar da 13ª Festa de Confraternização da Categoria. 

IMPORTANTE:  Entrada permitida aos filiados do sindicato, mediante a 

apresentação de documento com foto e também do último contra-cheque, onde 

consta o desconto da mensalidade.

Data: 09/11/14

Local: SESC (Vila Velha) - Rodovia Carlos Lindemberg,  Rua José Eugênio, nº 30, 

Bairro: Nossa Senhora da Penha,  (27) 3229-4082

Horário: A partir das 11 hs (*O buffet será servido a partir das 12hs)

13ª de 

Confraternização

Festa 

SORTEIOS DE BRINDES
 (ADULTOS E INFANTIS)Música 

ao vivo 
CHURRASCO
 COMPLETO

brincadeiras para as crianças
bebidas

Realização
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