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SINTRAFARMA-ES
RESPONDE
“A evolução dos serviços
prestados pelo
SINTRAFARMA-ES à sua
classe trabalhadora
assume novos contornos a
cada dia. Atribuímos os
resultados alcançados pela
entidade a um conjunto
de vários fatores,
sobretudo, aos esforços
por parte dos profissionais
que atuam no sindicato
nas mais diferentes áreas.
Somado a isso, é preciso
dizer que os serviços de

comunicação que
dispomos (site, facebook e
boletim eletrônico) estão
cumprindo com as suas
principais funções: a
p r o m o ç ã o
d o
conhecimento de assuntos
peculiares a nossa
categoria de trabalho.
Através do site do
SINTRAFARMA-ES
disponibilizamos um
serviço para perguntas,
críticas e sugestões.
Trata-se do menu FALE
CONOSCO, que tem
esclarecido muitas dúvidas

dos trabalhadores. A partir
do próximo informativo
utilizaremos esse espaço
para responder às
perguntas do trabalhador,
que se manterá no
anonimato. Portanto, não
identificaremos o nome do
trabalhador, que ficará a
v o n t a d e p a ra e m i t i r
qualquer tipo de
questionamento. Por fim,
ressaltamos mais uma vez
que a nossa campanha de
filiação é permanente, e
tê-lo como filiado seria
uma grande satisfação”.

Adériton Alcântara
presidente do Sintrafarma

BELO DENTE É O MAIS NOVO
PARCEIRO DO SINTRAFARMA-ES
O SINTRAFARMA-ES anuncia
aos trabalhadores que o
contrato de parceria com a
empresa BELO DENTE foi
celebrado. Agora o
trabalhador poderá adquirir
um plano de saúde que
possibilita realizar um
tratamento dentário desde
uma simples limpeza e até
mesmo de canal pelo valor
acessível de R$ 12,90,
descontado em folha de
pagamento.
“O SINTRAFARMA-ES através
do CIST – CENTRO
INTEGRADO DE SAÚDE DO

TRABALHADOR, que fica
localizado na Praça Costa
Pereira, nº 168 A, Edifício
Vítor Meireles, sala 301,
Centro, Vitória-ES, telefone.:
3223-9792 - vem

oferecendo um serviço de
atendimento básico, o que
muito ajudava, no entanto
não era completo. Dessa
forma, se fez necessário
evoluirmos uma parceria que

atendesse aos anseios dos
t ra b a l h a d o re s a p re ço

SINTRAFARMA-ES NEGOCIA ACORDO DE COMPENSAÇÃO
DE HORAS COM A FARMÁCIA SANTA LÚCIA
O SINTRAFARMA-ES e a
rede de farmácia Santa
Lúcia chegaram a um
consenso que pôs fim a
grande carga horária de
trabalhos realizados pelos
funcionários da empresa
nos finais de semana.
Após várias tentativas de

entendimento, o
SINTRAFARMA e a rede de
farmácia Santa Lúcia
celebraram acordo de
compensação de horas,
onde a empresa se
compromete a estabelecer
uma jornada semanal de
44 horas de trabalhos.

Dessa forma, o
SINTRAFARMA-ES
conquistou mais uma
grande vitória para os
trabalhadores
que
chegavam a trabalhar
quase 30 horas somente
nos finais de semana.

SINTRAFARMA-ES PROTOCOLA JUNTO AO SINCADES E SINCOFAES
PROPOSTA PARA CONVENÇÃO COLETIVA 2012/2013
Atendendo o que
determina a Convenção
Coletiva, o presidente do
S I N T R A F A R M A , S r.
Adériton Alcântara, no dia
30 de agosto deste ano,
protocolou junto aos
representantes patronais
(SINCOFAES e SINCADES)
proposta tirada em
assembleia para
negociação coletiva de
trabalho 2012/2013. Os
trabalhadores que tiverem
interesse em conhecer na
íntegra o conteúdo do
documento com todas as
propostas, poderão ter
acesso ao visitar a sede do
SINTRAFARMA-ES.

Na sede do SINCOFAES, o Sr. José
Clodoaldo Fontana,
coordenador técnico da
entidade, recebeu o documento
com as propostas.

N a s e d e d o S I N C A D ES , o
documento com as propostas foi
entregue ao auxiliar
administrativo da entidade, Sr.
Kleber Soares Fraga.
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