
Assembléia Nacional Constituinte que redundou na Carta Magna vigente (promulgada em 
1988). Conhecida como “Constituição Cidadã”, recebeu essa alcunha em virtude da inclusão, 
como direitos fundamentais, de uma série de garantias sociais que coexistiram, em grande 
parte, com os anseios da sociedade brasileira.
  Em meio a este alvoroço, o Sitratuh-Florianópolis dava seus primeiros passos numa 
simples sala emprestada, mas, nem por isso, como nos dias atuais, deixou de ser combativo 
e alinhado aos legítimos desejos da classe, tendo em vista o descumprimento vergonhoso da 
legislação ordinária.
 Consolidada, a atual administração está diuturnamente em busca de meios para romper 
barreiras, seja pensando no hoje, no dia-a-dia, mas, principalmente, projetando nosso futuro 
como categoria profissional.
  São inúmeros os desafios, a começar pela sistemática posição patronal em negar-se a 
dignificar cada um de nós, alicerçando-se sempre na sua conhecida e desumana 
intransigência ao longos dos anos.  Nem mesmo os avanços oriundos da Constituição de 1988 
foram capazes de abrir um canal para que o patronato saísse do retrocesso social.
 Mas, graças a homens de boa vontade, pouco a pouco, temos conquistas visíveis que nos 
permitem nos alegrar e comemorar galhardamente os nossos 27 anos.
 Apesar das adversidades, estamos nos desviando dos obstáculos e seguindo o nosso 
rumo, como fazem e nos ensinam os rios.
 Precisamos, contudo, ficar muito alertas.
 O devorador nos ronda para flexibilizar nossos direitos sob o manto da modernidade e 
competitividade. Isso é falso.
  Há uma reaglutinização mundial e não podemos ficar limitados ao que acontece apenas 
nas nossas oito de trabalho.
 O mundo é cada vez mais global.
 Seja este o nosso grito - o da liberdade e consciência - nestes 27 anos!

LONGEVIDADE, CHEGAMOS AOS 27 ANOS

 Nesta segunda-feira, dia 21 de julho, a família 
Sitratuh-Florianópolis está em festa. O Sindicato completa 27 anos 
de existência... São 9.855 dias de lutas e defesa intransigente da 
categoria.
 O ano de 1987 foi marcadamente de apreensão para a classe 
trabalhadora como um todo. O fato relevante foi a instalação da 

Sindicato dos Trabalhadores em
Hotéis, Restaurantes, Bares, 
Lanchonetes e de Turismo e 

Hospitalidade da Grande Florianópolis


