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Como informamos 

anteriormente, o SINTRAFAR-

MA ITINERANTE, serviço 

móvel do sindicato que 

percorre os municípios do 

Estado com o objetivo de

aproximar cada vez mais o 

SINTRAFARMA dos trabalha-

dores, teve uma avaliação 

muito satisfatória sobre os 

resultados alcançados a partir

deste segundo semestre. Com 

a programação de visitas que 

realizamos na Grande Vitória 

e municípios do interior do 

Estado, conseguimos interagir 

mais com os trabalhadores e

suas necessidades, auxiliando 

nas informações relacionadas 

à rescisão de contratos de tra-

balho, promoção de consul-

toria trabalhista, confecção e 

renovação de carteirinha, 

recepção de denúncias, 

prestação de atendimento 

jurídico nas áreas Trabalhista, 

Cível, Família, Juizado

Especial de Pequenas Causas, 

entre outros assuntos. Além 

do aumento considerável de 

novos filiados que atingimos 

com o trabalho desenvolvido, 

com base nas denúncias 

apuradas pelo SINTRAFARMA 

ITINERANTE, foi possível 

solicitar à Superintendência 

Regional de Trabalho que 

fossem feitas as devidas 

fiscalizações nos seus locais 

de origem.  É importante dizer 

ainda que todas as informa-

ções colhidas nas Assembleias 

foram processadas por nossa 

equipe de trabalho e, em 

seguida, incorporadas as 

reivindicações que serão 

abordadas em nossas 

próximas convenções de 

trabalho. O Sintrafarma/ES 

busca através das convenções 

coletivas um melhor 

entendimento sobre a 

melhoria das condições de 

trabalho, benefícios 

provenientes do vínculo 

empregatício e rigor na 

obediência das cláusulas 

asseguradas ao trabalhador 

pela Legislação Trabalhista. 

Empresa terá que pagar R$ 100 mil
por assinar CTPS com salário menor

100 mil reais. Este é o 
valor que a empresa 
Transportes Versa Ltda, do 
sul do país, terá que pagar a 
um ex-funcionário por ter 
mantido, durante 17 anos, 
sua Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) 
assinada com valor abaixo 
do salário real que ele 
recebia. 

A sentença foi dada no 
início de junho pela Sétima 
Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho que manteve a 
decisão do Tribunal 
Regional do 

Trabalho da 4ª Região (RS) 
desfavorável à empresa. 
O TST ainda determinou à 

empresa indenizar as 
perdas causadas na 
aposentadoria do ex-
empregado devido a essa 
diferença. 

De acordo com o 
processo, o aposentado 
trabalhou para a 
transportadora durante 23 
anos, de 1981 a 2004. Até 
1998, o recolhimento 
previdenciário era feito com 
base no salário da sua 
categoria profissional, que 
era o valor registrado na 
Carteira de trabalho, sem o 
acréscimo da comissão de 

18% que recebia por cada
frete. 

A partir de 1998, 
próximo de sua 
aposentadoria, a empresa 
começou a pagar a 
contribuição previdenciária 
pelo valor real do salário, de 
R$ 1.031,00. 

No entanto, essa base 
de contribuição não foi 
aceita pelo INSS para efeito 
da aposentadoria. 
Assim, o trabalhador foi 
aposentado com R$ 581,79 
mensais. 
Fonte: TST



Independente de onde mora, trabalhador
tem direito ao vale-transporte

Os ministros do 
Tribunal Superior do 
Trabalho, em sessão 
especial para atualizar 
as interpretações da 
Legislação Trabalhista, 
decidiram que os 
empregadores têm de 
pagar o vale-
transporte, 
independentemente 
de o trabalhador 
morar perto ou longe 
das empresas. 

A maioria das 
empresas já paga o 
vale-transporte, 
seguindo essa regra, 
mas a decisão do TST 
consolida um 
entendimento da 
Corte Superior e evita 
a judicialização desse 
direito. 

Segundo a 
Legislação

Negociações salariais do 2º semestre não 
representam ameaça à inflação, diz IPEA

O coordenador do 
Grupo de Análises e 
Previsões do Instituto 
de Pesquisa Econômica 
e Aplicada (IPEA), 
economista Roberto 
Messemberg, afirma 
que as negociações 
salariais de diversas 
categorias, que ocor-
rerão neste segundo 
semestre do ano, não 
representam uma 
“ameaça inflacionária”.   
A notícia foi dada no 

boletim Conjuntura em 
Foco, do Ipea.              
Para o economista, por 
conta da taxa de 
inflação acumulada nos 
últimos 12 meses, as 
negociações de 
dissídios tendem a ser 
duras, no entanto, 
patrões e empregados 
precisarão levar em 
conta que o índice 
deverá cair nos 
próximos meses, 
refletindo a diminuição 

de preços dos 
alimentos in natura, de 
matérias-primas 
agrícolas, além do 
etanol.   Messemberg 
considera que esses 
processos de 
negociação são normais 
“e não vão emperrar o 
país, tampouco levar a 
um estouro 
incontrolável da 
inflação". 

Fonte: Agência Brasil.

(Lei 7418/85), o 
trabalhador (a) tem 
direito a transporte, 
residência-trabalho-

residência, arcando 
somente com 6% do 
salário. O que 
ultrapassar esse valor 

é de responsabilidade 
do empregador. 

Fonte: TST.
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