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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Adériton Alcântara, presidente do Sintrafarma/ES

No dia 3 de agosto 
estivemos presentes numa 
das maiores 
manifestações
sindicais de todos os 
tempos. A Jornada 
Nacional de Mobilização 
em Defesa da Agenda dos 
Trabalhadores reuniu em 
São Paulo mais de 100 mil 
pessoas, entre lideranças e 
colaboradores sindicais, 
movimentos sociais e
trabalhadores de diversas 
categorias.
O percurso teve início na 
área externa do Estádio do 
Pacaembu e percorreu
vários pontos da cidade, 

inclusive à Avenida 
Paulista, e foi finalizado na
Assembleia Legislativa de 
São Paulo.      
Consolidamos nessa ação 
um ato sindical marcado 
pela unicidade de 
interesses dos 
trabalhadores.               
Vale dizer que, os 
sindicatos resguardam 
os direitos adquiridos dos 
trabalhadores e busca a 
promoção de novas
iniciativas que venham 
valorizar ainda mais a 
relação empregatícia e a
legitimidade das 
condições de trabalho. 

Seja um filiado do Sintrafarma/ES. Aguardamos o seu 
contato.

No dia dos Pais, as
nossas mais sinceras 
homenagens. 



Conforme anunciamos na 
edição passada do nosso 
informativo, no dia 03 de 
agosto, foi realizada em São 
Paulo, precisamente em 
frente ao Estádio Municipal 
do Pacaembu, a segunda 
etapa da JORNADA 
NACIONAL DE
MOBILIZAÇÃO EM DEFESA
DA AGENDA DOS
TRABALHADORES. O 
Sintrafarma/ES esteve 
presente representando os 
trabalhadores do Espírito 
Santo. As reivindicações 
consistiram na redução da 
jornada de trabalho de 44 
para 40 horas semanais, 
sem perda de salários; Fim 
do Fator Previdenciário;
Regulamentação da
Terceirização; Fim das
práticas anti-sindicais;
Ratificação das Convenções
151 e Regulamentação da
Convenção 158.

Sintrafarma/ES participa de
 mobilização nacional

O presidente Adériton Alcântara e o dirigente Anderson Ferreira representaram os 
trabalhadores capixabas na mobilização realizada em São Paulo.

Quem aplica injeção ou faz curativo
tem direito a adicional de insalubridade

O Sintrafarma está de olho no 

cumprimento das obrigações 

das empresas pactuadas na 

Convenção. Uma dessas 

obrigações se refere ao 

pagamento de um adicional de 

20% do salário para o 

 trabalhador que aplica injeções

 e ou curativos. Essa conquista 

justifica-se pela atividade 

considerada insalubre. 

O Sintrafarma vem 

procedendo a fiscalização e 

averiguando denúncias de que

 empresas estariam sonengado 

esse direito do trabalhador.    O 

aplicador de injeção e ou 

curativo está exposto ao risco 

de contaminações por inúmeras 

doenças e esse adicional vem 

fazer justiça a essa exposição da 

saúde do trabalhador a 

eventuais contágios.

Confira o que estabelece a 

norma da Convenção Coletiva: 

“Somente para os empregados 

que forem designados para 

aplicação de injeção e/ou 

curativos, as empresas pagarão 

adicional de insalubridade no 

percentual de 20% (vinte por 

cento) sobre o salário previsto  

no Parágrafo Primeiro da 

Cláusula Terceira (20% sobre R$ 

672,84), tendo por analogia o 

enunciado 191 do C. TST”.

QUEBRA DE CAIXA

Além do Adicional de 

Insalubridade, o Sintrafarma 

também está fiscalizando o 

devido pagamento da chamada 

“Quebra de Caixa”, conforme 

está acordado na Convenção: 

“Todo empregado, desde que 

no exercício da função de caixa 

ou operador de caixa, terá o 
direito de receber 
mensalmente a título de 
“Quebra de Caixa”, o 
percentual de 15% (quinze 
por cento) do piso 
normativo, ficando esse 
valor incluido para efeito de 
cálculo do salário, FGTS, 
férias e 13° salário”. 
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