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O  S I N T R A F A R M A - E S ,  
preocupado com os constantes 
assaltos aos estabelecimentos 
de drogarias e farmácias do 
Estado, protocolou no dia 09 de 
agosto de 2012, um ofício na 
SESP - Secretaria de Estado da 
Segurança Pública - cobrando 
das autoridades um melhor e 
mais  extensivo plano de 
policiamento desses comércios, 
com o intuito de resguardar a 
vida dos trabalhadores uma 
m a i o r  s e g u r a n ç a  p a r a  
desempenho das funções 
profissionais.
“Não podemos tolerar 
passivamente que as vidas dos 
trabalhadores e clientes sejam 

responsáveis pelos 
arrombamentos aos caixas 
eletrônicos, e que o dinheiro 
roubado é utilizado na 
manutenção do crime 
organizado. Informamos ainda 
que o SINTRAFARMA-ES  
também protocolou ofício 
junto ao sindicato patronal 
SINCOFAES, solicitando que o 
mesmo interceda perante os 
seus representados, no sentido 
de conscientizá-los sobre a 
imediata retirada dos caixas 
eletrônicos dos seus 
estabelecimentos”, conclui 
Adériton Alcântara, presidente 
do SINTRAFARMA-ES.

colocadas em risco. Com o 
crescente número de 
arrombamentos aos caixas 
eletrônicos, sabemos que a 
instalação dos equipamentos 
no interior das farmácias e 
drogarias representa uma 
grande ameaça à sociedade. O 
SINTRAFARMA-ES repudia 
qualquer situação que 
estabeleça ameaças físicas e 
psicológicas aos trabalhadores 
da categoria. Uma reportagem 
especial publicada no jornal A 
Tribuna, em 03 de setembro de 
2012 (Pág.2), informou que 
bandidos do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Mato Grosso e Santa 
Catarina são os principais 
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CONVÊNIOS DO SINTRAFARMA-ES

SINDICATO REALIZA RECADASTRAMENTOS E ASSEMBLEIAS 
PARA ELABORAÇÃO DAS PAUTAS DE NEGOCIAÇÕES

O SINTRAFARMA-ES realizou, 
no primeiro semestre deste 
ano, o recadastramento de 
todas as farmácias, drogarias 
e distribuidoras de produtos 
farmacêuticos e hospitalares 
do Estado do Espírito Santo.
Na oportunidade, foram 
coletados os dados dos 
estabelecimentos e dos 
contadores responsáveis, e 
também dos profissionais da 
categoria de trabalho.  
Durante o período que 

desde a sua fundação, 
direciona a sua 
representatividade de 
forma coesa e conjunta. 
Nada melhor do que 
atribuirmos os nossos 
esforços à coletividade. 
SOMOS TODOS NÓS 

objetivo do FST é promover 
eventos e manifestações em 
defesa da CLT, em diversos 
estados e municípios do país, 
nas Assembleias Legislativas, 
Câmaras de Vereadores e nos 
Tribunais (TRTs).

SOMOS TODOS NÓS é o 
novo slogan adotado pelo 
SINTRAFARMA-ES. O 
slogan auxilia a 
coletividade de atuação, 
que é algo positivo e 
transformador. 
“O SINTRAFARMA-ES, 

O Fórum Sindical dos 
Trabalhadores do Estado do 
Espírito Santo (FST-ES) realizou 
no dia 25 de setembro, das 8hs 
às 12hs, uma Audiência Pública 
em Defesa da CLT, no Auditório 
1, da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. O 

compreendeu os meses de 
julho a agosto de 2012, o 
SINTRAFARMA-ES promoveu  
assembleias nos municípios 
de Barra de São Francisco, 
Colatina, Linhares, São 
Mateus, Venda Nova do 
Imigrante, Cachoeiro, Guaçuí 
e Vitória.
O principal objetivo da ação 
foi ouvir às reivindicações 
dos profissionais da 
categoria  dos municípios 
citados e cidades vizinhas.

dignifica os trabalhos 
realizados pelo 
SINTRAFARMA-ES e nos 
motiva a exercermos a 
continuidade das ações 
em defesa da classe 
trabalhadora. 
Estamos unidos, 

preparados e fortalecidos 
para os próximos desafios 
que encontrarmos 
adiante”, informa Adériton 
Alcântara, presidente do 
SINTRAFARMA-ES.

Segundo José Antônio T. 
Cozer, a iniciativa é de 
grande importância para o 
auxílio de novas ações do 
SINTRAFARMA-ES. 
“Compreender os anseios e 
expectativas dos 
trabalhadores possibilita ao 
SINTRAFARMA-ES atuar nas 
principais necessidades da 
categoria, o que fortalece o 
setor e a representatividade 
do sindicato”.

SINTRAFARMA-ES ADOTA NOVO SLOGAN 

COLÉGIO

José Antônio T. Cozer
1º secretário do 
Sintrafarma-ES

REPRESENTANTES DO SINTRAFARMA-ES PARTICIPAM DA
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO FÓRUM SINDICAL DE TRABALHADORES
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