
TRABALHO TEMPORÁRIO, NOVA REGRA

Com efeito retroativo a 1º de maio, os funcionários dos salões de 
beleza acabam de conquistar um aumento geral de 9%. Semana 
que vem, daremos amplos detalhes desta conquista.

 Como justificar nossa ausência numa instância que delibera sobre turismo, se somos 
parte importante e indispensável do setor? 
 Mas a visão larga da diretoria fez com que este pleito fosse levado à Câmara Municipal de 
Florianópolis. Lá, o vereador Bispo Jerônimo (PRB), de pronto, abraçou a causa da nossa 
categoria.
 Nos próximos dias, teremos a formalização da nossa inclusão com o apoio total da 
secretária Maria Claudia, do Turismo.
  E tudo isto acontece num momento muito especial. Há um projeto para a cidade com o 
objetivo de atender mais de cinco mil micro e pequenas empresas que trabalham diretamente 
com o turismo na região da Grande Florianópolis. Como membros deste fórum deliberativo, 
faremos chegar as reais e verdadeiras necessidades da categoria, a fim que tenhamos 
medidas que, de fato, fomentem programas ligados diretamente aos nossos interesses, sem o 
viés parcial.
  É nossa obrigação legal propor à administração municipal e à sociedade civil medidas de 
difusão e amparo ao turismo. Nossa missão no Comtur estará voltada para o hoje, o amanhã 
e o depois, como forma de embrionar as nossas concretas oportunidades em tempo de 
benditas mudanças.

EMBRIONANDO BENDITAS CONQUISTAS...

 Este último dia 2 de julho representa um marco na história da 
nossa categoria. Ganhamos assento junto ao Conselho Municipal 
de Turismo – Comtur – depois de vinte e dois anos de criado...
 Não se espante, pois o presidente Anésio Schneider e os 
demais diretores também se sentiram assombrados com a gafe 
que o poder público cometeu durante todo esse tempo. Fo
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Sindicato dos Trabalhadores em
Hotéis, Restaurantes, Bares, 
Lanchonetes e de Turismo e 

Hospitalidade da Grande Florianópolis


