
 Recentemente, Santa Catarina recebeu uma notícia que é mais 

um motivo de alegria para o segmento do turismo. Pela sétima vez 

consecutiva, nosso Estado foi eleito o melhor destino turístico brasileiro, 

tornando-se o maior vencedor da premiação desde a sua criação, em 2001. 

O prêmio concedido por um corpo de jurados especializados foi recebido por uma 

comitiva composta por autoridades governamentais e de entidades representativas do 

segmento.

 Em seus discursos oficiais, o então governador em exercício, Eduardo Pinho Moreira, 

e o presidente da Santur, Valdir Walendowsky, destacaram o papel da diversidade étnico-

cultural catarinense e das paisagens e belezas naturais presentes no Estado para a garantia 

do destaque catarinense. E mais uma vez, os trabalhadores do segmento não foram 

lembrados, nem para receber o prêmio, nem por reconhecimento nos pronunciamentos 

oficiais. E o que é pior, muito se fala que o setor carece de mão-de-obra, mas mais uma vez 

afirmamos, o que falta são bons salários e condições de trabalho.

 Estima-se que o turismo represente cerca de 13% do PIB catarinense, movimentando 

uma arrecadação que gira em torno de 1,5 bilhão anuais. Nossos municípios, de acordo com 

informações oficiais, recebem mais de 4 milhões de turistas no verão. Será mesmo que já 

não passou da hora de valorizar o trabalhador como peça fundamental dessa engrenagem?

 Nosso papel, como representantes dos funcionários das empresas que movimentam 

números tão animadores, é lutar para que os trabalhadores tenham reconhecimento, não 

apenas com salários mais dignos e melhores condições de trabalho, mas também pela 

consciência de que, sem cada trabalhador, não haveria tamanha representatividade para o 

turismo em nosso Estado. Já passou da hora de arrecadar prêmio sem investimento sério na 

mão-de-obra. O SITRATUH-Flor continua lutando por isso!
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E quando será a vez do trabalhador?
Santa Catarina é eleita pela sétima vez consecutiva o melhor destino 

turístico do Brasil e ainda peca no reconhecimento aos profissionais
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