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O PRESIDENTE RESPONDE
TRABALHADOR PERGUNTA:
“Trabalho numa farmácia
que fornece alimentação
para alguns funcionários e
para outros não.
Sou uma das pessoas que
não recebe a alimentação.
Procurei saber o motivo e fui
informada que não tenho
direito porque moro próximo
a farmácia.
Informo ainda que trabalho
em horário administrativo,
de segunda a quinta-feira,
das 8hs às 18hs e na sextafeira, das 8hs às 17hs.
Gostaria de saber muito
sobre essa informação”.

PRESIDENTE RESPONDE:
Em resposta à sua consulta,
informo que não há na
legislação trabalhista ou
mesmo na norma coletiva
nenhuma obrigatoriedade
da sua empregadora em
fornecer alimentação aos
seus empregados, a exceção
daqueles que trabalham em
dias de domingos, feriados
ou realizando plantões.
Dessa forma, quando sua
empregadora fornece
alimentação aos seus
colegas, o faz de forma
deliberada e mediante
critérios próprios, que não
fere nenhum dispositivo

legal. A Lei veda a discriminação por critérios outros
onde há previsão legal de
cunho obrigatório, o que
não é o caso presente. Se a
empresa está respeitando o
seu horário de intervalo
para refeição e
descanso, efetivamente, está
cumprindo as normas legais.
* Neste espaço, o presidente
do SINTRAFARMA-ES
responde aos
questionamentos e dúvidas
enviadas pelo trabalhador
para o menu FALE CONOSCO
ou ÁREA DO ASSOCIADO do
site do SINTRAFARMA-ES

Adériton Alcântara
presidente do Sintrafarma

SINTRAFARMA-ES VENCE RECURSO ORDINÁRIO
CONTRA A DROGARIA HONOFRE
Após receber denúncia
dos trabalhadores da rede
de Farmácia Honofre,
onde a mesma não
pagava a alimentação nos
dias de domingo e
feriados e também não
pagava os valores dos dias
de feriados trabalhados, o
SINTRAFARMA-ES

ingressou na justiça
buscando o cumprimento
das referidas cláusulas.
Ganhou em primeira
instância e logo após teve
a sua vitória confirmada
pelo Tribunal Regional do
Trabalho/ES, quando o
mesmo negou provimento
ao recurso da empresa,

confirmando assim a
sentença que garantia aos
trabalhadores receber os
benefícios negociados na
CCT. Caro trabalhador, se
você tem algum benefício
que não esteja sendo
pago, denuncie ao
SINTRAFARMA-ES.
Estamos à disposição do

trabalhador.
Por isso, reforçamos a

SINTRAFARMA-ES NOTIFICA EMPRESAS QUE
CANCELARAM O PLANO DE SAÚDE
Após receber da SAMP –
Assistência Médica um
relatório que informava o
cancelamento do plano de
saúde de muitos trabalhadores, o SINTRAFARMA-ES
notificou várias empresas e
ingressou na justiça para que
as empresas cumpram com
as suas obrigações e refaçam

os planos de saúde para os
seus funcionários.
De forma alguma iremos
admitir que um direito
conquistado com tão grande
esforço seja menosprezado
pela classe patronal.
Reafirmamos nosso
compromisso com os
trabalhadores e pedimos a

todos, caso as empresas
ainda não tenham feito o
seu plano de saúde, que
denunciem ao
SINTRAFARMA-ES para que o
mesmo adote as medidas
cabíveis, a fim de validar o
cumprimento dos seus
direitos.

TRABALHADOR RECONHECE EMPENHO DO SINTRAFARMA-ES
E AGRADECE GANHO DE CAUSA TRABALHISTA
“Quero agradecer a todos do
SINTRAFARMA-ES pelo
atendimento dispensado a
minha pessoa, em especial
ao Dr. Welber Corrêa, que se
interessou em resolver o
meu problema e foi assim

que conseguimos dar a volta
por cima. Estou muito feliz
com o resultado positivo do
processo, e ainda mais
aliviado por saber que a
justiça foi feita. O
SINTRAFARMA-ES esteve

sempre ao meu lado nos
momentos difíceis que enfrentei. Espero que o meu
testemunho sirva como alerta aos demais colegas trabalhadores para que não se
sintam sozinhos em relação

ao cumprimento das determinações das Leis Trabalhistas. Agradeço ao sindicato
que honrou seu compromisso com muito vigor e determinação. Atenciosamente,
Wescley S. de Andrade”.

AVISO PRÉVIO: INDENIZADO E TRABALHADO
1) Ao trabalhador que for
dispensado com aviso prévio
INDENIZADO e possuir um
ano completo na mesma
empresa será pago aviso
prévio de 33 dias, acrescidos
mais (03) três dias para cada
ano completo que possuir.
2) Ao trabalhador que for
dispensado com aviso prévio

TRABALHADO e possuir
mais de um ano completo na
mesma empresa, este
trabalhará 30 dias,
observando o quanto
determina o art. 487 da CLT,
e os dias acrescidos da Lei
12.506/11 serão tão
somente indenizados, ou
seja, o trabalhador laborará
30 dias e receberá o restante

dos dias sem trabalhar a
título de aviso prévio
indenizado proporcional.
EM TEMPO: Ao trabalhador
que pedir demissão, seja
com ou sem cumprimento
do aviso prévio, este não
fará jus ao recebimento dos
dias determinado na Lei
12.506/2011.

Thays Corrêa
agente de homologação
do SINTRAFARMA-ES
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