
Sitratuh e DIEESE debatem 

na TV as questões da alta 

rotatividade no Setor

O que é e para que serve o Auxílio 
Doença?

Confira os vencedores das Cestas 
Básicas dos meses de 
setembro e outubro

O destino dos 10% das taxas de 
serviço

 
 O Presidente do Sitratuh/Flor, Sr. Anésio Schneider, 
esteve nos estúdios da TV Record News, concedendo uma 
entrevista ao Programa Magazine, da apresentadora Luiza 
Gutierrez. Na ocasião, o Supervisor Técnico do Escritório 
Regional do DIEESE de Santa Catarina, Sr. José Álvaro de Lima 
Cardoso, também participou do programa ao vivo que foi ao 
ar no dia 25 de outubro.
 O tema debatido foi a alta rotatividade dos 
trabalhadores do turismo, na cidade de Florianópolis. Com 
a alta temporada de verão, aumentam as vagas de emprego 
no setor, porém, a preocupação do Sitratuh/Flor e do DIEESE 
está voltada para a questão da rotatividade, que cresce em 
números alarmantes na região. 
 O Presidente do Sitratuh, juntamente com o 
Supervisor Técnico do DIEESE explicaram os motivos 
que levam os trabalhadores a abandonarem com tanta 
freqüência os seus empregos. Eles também orientaram tanto 
os empresários, quanto os trabalhadores, visando diminuir 
esses números que preocupam todo o setor turístico da 
nossa cidade.
 Aos interessados, a entrevista poderá ser visualizada 
na integra a partir do dia 22 de novembro. É só acessar o site 
do Sitratuh: www.sitratuh.org.br

Assembléia importante será realizada 
em novembro

Confira na página 02
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Página 05

Confira na página  03

Confira na página 04

Página 03



PALAVRA DO PRESIDENTE

Página 2 INFORMATIVO DO SITRATUH Outubro/Novembro 2012

Informativo do Sitratuh/Flor – Expediente
Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores 
em Turismo, Hospitalidade, Hotéis, Restau-

rantes, Bares, Lanchonetes, Salões de Beleza, 
Barbeiros, Manicures, Instituições Benefi-
centes, Religiosas e Filantrópicas, Casas de 

Diversão, Lavanderias e Conservação de 
Elevadores  da Grande Florianópolis

Diretor Responsável
ANÉSIO SCHNEIDER

sitratuh@sitratuh.org.br

Jornalista Hiamir Polli
Registro Profissional 0004349/SC

hiamir@globo.com

Endereço: Travessa Olindina Alves 
Pereira, 07, Centro - Florianópolis – SC

CEP: 88020-095
Telefone: (48) 3952-0305

Tiragem:
4000 exemplares

Distribuição gratuita

Comunicado Importante:

  A Assembléia dos Empregados 
em Empresas de Turismo, Intérpretes 
e Guias de Turismo da Grande 
Florianópolis, será realizada no dia 
28 de novembro, às 19h, no Salão 
Paroquial da Catedral Metropolitana, 
localizado no Centro da Capital. Na 
ocasião, o Sitratuh/Flor promoverá 
um sorteio entre os participantes do 
evento.

Anésio Schneider - Presidente

Os brindes que serão sorteados na Assembléia são:

01.  Um notebook. 
02.  Uma TV 32’.
03.  Um forno microondas.
04.  Um vale compras no valor de R$ 250,00.

Contamos com a sua participação, 
trabalhador!

 Novembro é o mês em 
que se comemora o Dia de todos 
os Santos, o Dia do Hoteleiro e a 
Proclamação da República. Esta-
mos nos aproximando do fim de 
um ano muito promissor, em que 
diversas mudanças aconteceram 
para melhor no Sitratuh/Flor.  
 Além da forte atuação da 
nova diretoria, os Campeonatos 
de Futsal e a Corrida dos Garçons 
movimentaram a cidade, com a 
novidade de que neste ano agre-
gamos a Corrida das Garçonetes 
ao nosso calendário. Novos con-
vênios foram firmados, a fim 
de melhorar a saúde dos traba-
lhadores.
 O Sindicato, preocupado 
com o aumento da qualificação 
profissional, também firmou um 
convênio com escolas de idiomas, 
pensando em aprimorar os co-
nhecimentos dos trabalhadores 
da área da hotelaria e do turismo 
em geral.

 O nosso Estado teve a 
satisfação de receber pela sexta 
vez consecutiva, o prêmio de me-
lhor destino turístico do Brasil. O 
verão está batendo a nossa porta, 
e a nossa maior preocupação no 
momento, está voltada a questão 
da alta rotatividade de profissio-
nais no setor. 
 Outro assunto preocu-
pante é a questão salarial. Um 
profissional bem remunerado 
não necessita mudar de área. Nós 
temos diversos profissio-
nais capacitamos no setor, 
que muitas vezes acabam 
mudando de profissão 
por não serem valoriza-
dos pelos patrões.
 Com a finali-
dade de orientar os tra-
balhadores e também a 
classe empresarial, o Si-
tratuh está conquistando 
os seus espaços na mídia 
televisiva e impressa. Esta 

parceria certamente ampliará 
o conhecimento de todos, com 
relação aos principais problemas 
enfrentados pelo nosso setor.
 Juntos conseguiremos    
atingir os nossos objetivos, de 
construir um setor turístico cada 
vez mais forte para a nossa cidade 
e para o nosso estado. Este mês 
mais uma Assembléia se realizará 
e nós contamos com a sua partici-
pação, na busca de novas mudan-
ças!



Página 3INFORMATIVO DO SITRATUHOutubro/Novembro 2012

 Enquanto o Turismo cresce em Santa Catarina, 
principalmente na Capital, alguns problemas no setor se 
tornam mais constantes a cada dia. Um deles é o desvio 
de função. São inúmeros os casos de garçons e garçonetes 
que são obrigados pelos patrões a lavar o chão e os 
banheiros dos estabelecimentos que trabalham. 
 É considerado desvio de função toda e qualquer 
atividade exercida pelo trabalhador que não 
faz parte das suas atribuições no contrato 
de trabalho. Portanto, os profissionais 
que habitualmente estiverem exercendo 
atividades fora do contexto, devem 
procurar orientação imediatamente.
 Segundo o Sitratuh/Flor essa 
prática é ilegal e deve ser denunciada. Os 
profissionais têm direitos e obrigações para 
com o patrão, e entre as atribuições dos 
garçons está à limpeza das mesas e lustrar 
pratarias e copos, porém, fazer faxina não é 
atribuição dessa classe de profissionais. 
 É importante que os trabalhadores 
conheçam os seus direitos, para que 
possam se defender desse tipo de 
exploração. Caso você trabalhador tenha 
algum questionamento a respeito das suas 
funções, faça uma visita ao Sindicato e 
esclareça as suas dúvidas. 

 Mensalmente, o Sindicato dos Trabalhadores de 
Turismo, Hospitalidade e de Hotéis, Bares e Restaurantes 
da Grande Florianópolis recebe inúmeras denúncias 
de desvio de função. Os casos são encaminhados a 
Delegacia Regional do Trabalho, que de acordo com a 
lei, toma as providências necessárias para resolver o 
problema.

Desvio de Função – Denuncie!

 Auxílio Doença é o 
benefício concedido ao se-
gurado do INSS, que esteja 
impossibilitado de trabalhar, 
seja por acidente ou por al-
guma doença, no período 
que exceda uma quinzena. 
Para dar entrada ao proces-
so do benefício é necessário 
que se faça a comprovação 
de incapacidade de trabalho 
em uma perícia médica rea-
lizada na Previdência Social.
 Todos os trabalhado-
res que contribuem com a 
Previdência pelo período de 
pelo menos um ano, têm di-
reito a usar o benefício, caso 
seja necessário. Esse prazo 
só não é exigido em caso de 
acidente de trabalho e de 
doença profissional. Cada 
caso é avaliado individual-
mente. 
 Os trabalhadores que 
recebem o auxílio doença 

passam por exames médicos 
periódicos. Quando é cons-
tatada a impossibilidade de 
retornar a sua  atividade, os 
pacientes são encaminhados 
ao programa de reabilitação 
profissional. Esse programa 
é custeado pela própria Pre-
vidência Social, com a finali-
dade de readequar os traba-
lhadores em outras áreas de 
atuação.
 Quando o segurado 
se recupera e volta a tra-
balhar, automaticamente o 
auxílio doença deixa de ser 
pago, assim como nos casos 
de aposentadoria por inva-
lidez. No caso de os bene-
ficiários não concordarem 
em participar do programa 
de reabilitação profissional, 
eles também podem sofrer a 
pena de ter o benefício sus-
penso.

O Que é e para que serve
o Auxílio Doença?

Vencedores das Cestas 
Básicas

Todos os meses o Sitratuh/Flor realiza um 
sorteio de quatro cestas básicas para os seus 
sócios. 
Os sortudos ganhadores do mês de setembro 
são:
01. Marisa Fernandes Vicente, do Beira Mar 
Massas.
02. Airton Perondi, da Churrascaria Ataliba.
03. José Pedro de Souza, do Restaurante 
Lindacap.
04. Sandra Maria Correa, da Vittalave 
Lavanderia.

E os vencedores das Cestas Básicas de 
outubro são:
01. José Carlos Tonera, da Cantina Martinos.
02. Neusa Silveira do Rosário, do Hotel 
Itaguaçú.
03. Simone Garbrecht, do Oscar Hotel.
04. Ana Lúcia da Silva Araújo, do Majestic 
Palace Hotel.

Parabéns a todos 
e até a próxima edição!
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Um dos programas 
favoritos dos 
Brasileiros nos dias 

de hoje é reunir a família 
e os amigos em bares e 
restaurantes. Na Grande 
Florianópolis, são diversas 
as opções gastronômicas 
oferecidas. Muitos 
estabelecimentos da cidade 
vivem lotados, não importa 
o dia da semana. Porém, a 
dúvida está na hora de pagar 
a conta.
 D i v e r s o s 
estabelecimentos cobram 
de seus clientes a taxa de 
10%, chamada de gorjeta. 
O que alguns esquecem é 
de informar que esta taxa 
é opcional. Ela pode e deve 
ser paga, porém mediante 
ao bom atendimento e a 
um acordo coletivo firmado 
entre o estabelecimento 
comercial e o Sindicato dos 
Trabalhadores do Turismo, 
Hospitalidade, Hotéis, Bares, 
Restaurantes e Similares da 
Grande Florianópolis.
 Segundo o Código 
de Defesa do Consumidor, 

a gorjeta é liberdade dos 
clientes, portanto, cabe a 
eles decidirem se pagam ou 
não pelos serviços prestados. 
O importante é que os 
profissionais cumpram com 
o papel de servir bem, e 
depois é só esperar que a 
gratificação seja oferecida. 
Algumas cidades, como 
Recife (PE) e Juiz de Fora 
(MG) já possuem legislação 
a respeito da gorjeta. 
Exemplos que Florianópolis 
deveria seguir, afinal, 
a cidade é considerada 
turística e está em constante 
expansão.
 Hoje, são três as 
considerações da justiça 
em relação à cobrança da 
taxa dos 10%. Além de o 
estabelecimento comercial 
permitir que o cliente 
decida se paga a gorjeta ou 
não, é necessário alertar por 
escrito, na conta ou no próprio 
caixa, que o pagamento é 
opcional e os valores dos 
itens consumidos devem 
estar separados da taxa 
cobrada. O descumprimento 

da lei pode gerar multas ao 
estabelecimento.
 A maior preocupação 
dos dirigentes do Sitratuh/
Flor está voltada às 
empresas que não cumprem 
a lei de firmar os acordos 
junto ao Sindicato. Nesses 
acordos é definida a 
forma de distribuição 
do valor arrecadado em 
favor dos trabalhadores. 
Infelizmente, em alguns 
casos, os empresários retêm 
parte desse dinheiro, o que 
acaba desestimulando os 
profissionais.
 Precisamos fiscalizar, 
a fim de que as taxas de 
serviços sejam repassadas 
aos trabalhadores de 
maneira correta. O Sitratuh/
Flor sugere aos funcionários 
das empresas que cobram a 
taxa dos 10%, que procurem 
o Sindicato, a fim de 
saber se essas empresas 
já têm um acordo firmado 
junto ao Sitratuh/Flor. Os 
acordos evitam perdas aos 
trabalhadores, tais como: 
FGTS, INSS, que implica na 
aposentadoria, férias, 13º 
salário, verbas rescisórias, 
entre outros.
 O Projeto de Lei 
(PLC 57/10) que tramita na 
Câmara, já está pronto para 
ser votado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE). Este Projeto altera 
a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e visa regular 
a divisão da taxa de serviço 
cobrada nas despesas de 
bares, hotéis, restaurantes e 
estabelecimentos similares. 
Em breve teremos novidades 
a esse respeito. Aguarde!
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Sitratuh/Flor parabeniza os trabalhadores 
do setor turístico da Capital

 O Estado de Santa Catarina 
foi eleito, pela sexta vez consecutiva, 
o melhor destino turístico do país. A 
votação realizada pela revista Viagem 
e Turismo, da editora Abril, deixou o 
Ceará, a Bahia, o Rio de Janeiro e o 
Rio Grande do Sul, também finalistas, 
para trás. Segundo a revista, nenhum 
outro estado brasileiro combina 
cidades serranas gélidas, com um 
litoral quente e badalado.
 O Sindicato dos Trabalhadores 
em Turismo, Hospitalidade e de 
Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Lanchonetes da Grande Florianópolis, 
parabeniza todos os trabalhadores 
do setor por mais esta conquista. O 
Prêmio recebido pelo Governador de 
Santa Catarina, em uma cerimônia 
realizada no Rio de Janeiro, o Sitratuh/
Flor dedica a todos os trabalhadores 
que se empenham incessantemente 
para realizar um turismo de qualidade 
em nosso Estado.
 Concordamos com o 
Presidente da Santur, quando diz que 
ainda temos muitos desafios para 
enfrentar no setor, principalmente 
no que diz respeito a infraestrutura 
e inovação. E questionamos os 
dados apresentados pela Secretaria 
de Turismo, Cultura e Esporte, que 
aponta investimentos de mais de 
R$100 milhões em qualificação, 
infraestrutura e promoção turística. 
Os investimentos até podem ter sido 
realizados em promoções turísticas, 

porém, quando 
o assunto é 
investimento 
em qualificação 
profissional e 
infraestrutura, 
o nosso estado, 
principalmente 
a Capital, deixa 
muito a desejar. 
O Sitratuh/
Flor pensando 
em investir na 
q u a l i f i c a ç ã o 
prof i s s iona l , 
o f e r e c e 

c o n v ê n i o s 
com cursos de idiomas para os 
trabalhadores da área.
 O fato que mais nos preocupa 
é que o trabalhador da área turística 
precisa de um horário de lazer, que 
muitas vezes fica comprometido, 
devido ao seu horário de trabalho. 
Agora, fica a pergunta: Se o 
trabalhador não tem hora nem para 
o lazer com a sua família, como irá 
arrumar tempo para se especializar?
 Falam de falta de mão 
de obra qualificada. O Sitratuh/
Flor discorda totalmente desta 
afirmação, pois existem ótimas 
faculdades que oferecem o curso 
de turismo e hotelaria na Grande 
Florianópolis. O fato é que muitos 
profissionais qualificados acabam 

mudando de área. E isso se deve aos 
baixos salários, a exploração na carga 
horária de trabalho e a desvalorização 
por parte do setor patronal. Se o 
trabalhador não for bem remunerado, 
fica completamente inviável investir 
em qualquer tipo de especialização 
profissional.
 É inaceitável que um Estado 
que é eleito pelo sexto ano o melhor 
destino turístico do Brasil, tenha 
na frente do setor pessoas tão 
despreparadas, que não conseguem 
enxergar que para desenvolver o 
turismo é necessário, primeiramente, 
investir no trabalhador. Um hotel, 
uma pousada, um restaurante, uma 
lanchonete não são nada sem uma 
boa equipe de profissionais. Um 
empresário não consegue tocar um 
empreendimento sozinho. Mas, 
parece que ninguém se dá conta 
disso.
 Apontar que o problema na 
área turística é a falta de mão de 
obra qualificada, no ponto de vista do 
Sitratuh/Flor é um total desrespeito, 
tanto com os trabalhadores, como 
com as faculdades que preparam 
tão bem os nossos profissionais 
do setor. Está na hora de abrirmos 
os olhos sim e acompanharmos as 
tendências mundiais, principalmente 
na questão da valorização dos nossos 
trabalhadores.
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A Importância da participação dos trabalhadores 
nas Assembléias Gerais!

 Sabemos que as 
Convenções Coletivas de Trabalho 
são muito importantes para 
os trabalhadores. E o Sitratuh/
Flor está engajado nessa luta 
por melhores salários e novas 
conquistas para as categorias em 
que o Sindicato dos Trabalhadores 
representa. 
 Contamos com a 
participação dos trabalhadores 
nas Assembléias Gerais, que 
se realizarão nos meses de 
fevereiro e março de 2013. 
Esta é uma oportunidade 
de todos falarem dos seus 
problemas, sejam eles 
individuais ou coletivos. 
 Juntos, buscaremos 
soluções. Porém, é essencial 
a sua participação nas 
Assembléias, trabalhador! 
Lembre-se de que o Sindicato 
se torna mais forte, quando 
os trabalhadores estão 
unidos e engajados na luta 
por melhores condições de 
trabalho e salário. Por isso, 
esperamos por você nas 
Assembléias! 

 No próximo ano, os 
Kits de Material Escolar serão 
distribuídos do dia 08 de janeiro 
a 08 de fevereiro, antecedendo 
o calendário das Assembléias 
Gerais. Lembrando que esses 
Kits são ofertados apenas para os 
sócios que têm filhos estudando 
na rede de ensino.
 A entrega dos Kits foi 
antecipada para facilitar a vida 

do trabalhador, que muitas vezes 
acaba comprando o material 
escolar de seus filhos com certa 
antecedência. Lembrando, que 
a nova Diretoria do Sitratuh/Flor 
está investindo em mais qualidade 
nos Kits do próximo ano.
 Confira na próxima edição 
do Informativo do Sitratuh/Flor, as 
datas e os locais das Assembléias 
Gerais. Se agende e participe!

Campeonato marca as comemorações 
do  Dia do Bartender na Capital

A Associação Catarinense 
de Barmen junto com o 
Instituto Federal de Santa 
Catarina promoveu um 
Campeonato comemorativo 
ao Dia Internacional do 
Bartender. O evento foi 
realizado no dia 1º de 
outubro, no Campus 
Continente do IFSC, e 
contou com a presença do 
Presidente do Sitratuh/Flor, 
Sr. Anésio Schneider.
Após o término do 

Campeonato, foi oferecido 
um coquetel, juntamente 
com a entrega de um 
troféu e da premiação 
para o primeiro, o segundo 
e o terceiro colocado na 
competição. Segundo o 
organizador, Sr. Pedro Del 
Castillo, o campeonato 
não seria possível sem a 
colaboração de algumas 
instituições, entre elas 
o Sitratuh/Flor, um dos 
patrocinadores do evento.

Subsede do Norte da Ilha recebe melhorias
A Subsede do Norte da Ilha 
passou por uma série de 
melhorias no ano de 2012. 
Atendendo desde 2003 os 
trabalhadores do Turismo, 
da Hotelaria e das demais 
categorias que o Sitratuh/Flor 
representa, a subsede teve a 
sua sala inaugurada somente 
no ano de 2006. 
Seis anos após a inauguração, 
o Presidente Anésio 
Schneider afirma que, 
além dos investimentos 
em infraestrutura, os 

trabalhadores agora podem 
contar com os serviços de 
assessoria na Subsede, que 
se localiza no Bairro dos 
Ingleses. Os novos serviços 
irão facilitar a vida dos 
trabalhadores dessa região.
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SÓCIO 
Já foi sócio deste Sindicato? SIM (     ) – NÃO  (       ) 

Nº de Inscrição:............................................. 

Nome:................................................................................................................................................................................................................ 

Endereço:....................................................................................Nº................ Bairro ....................................... Cidade ............................... 

Cep............................................................Naturalidade ......................................... - UF................ Telefone .............................................. 

CNPJ ................................................ Empresa (Razão Social):  ...................................................................................................................

CTPS.................................................. Série................................................E-mail .........................................................................................  

Data de Nascimento ............. /................. / ................... RG. ......................................................CPF .......................................................... 

Est Civil................................................................ Filiação ............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................................... 

Cargo: ........................................................................................................ Data da Admissão na Empresa:............/.........../...................... 

DEPENDENTES                                                                                                          DATA DE NASCIMENTO 

Esposa(o):..................................................................................................................................................     .................../.............../.............. 

01................................................................................................................................................................     .................../.............../.............. 

02 ...............................................................................................................................................................     .................../.............../.............. 

03 ...............................................................................................................................................................     .................../.............../.............. 

04 ...............................................................................................................................................................     .................../.............../.............. 

Fpólis, .............. de ................................................de  ................ 

............................................................................................ 

Assinatura 
Proponente: .............................................................................................. 

Autorizo o desconto do meu salário/remuneração, das
importâncias relativas à Mensalidade Social e outras 

Despesas que venha à utilizar através dos Convênios do 
SITRATUH / FLOR, em favor do mesmo. 

A Importância de se 
Sindicalizar

 São muitas as vantagens 
oferecidas aos sócios do Sitratuh/Flor. 
Além do Sindicato lutar em busca de 
melhorias salariais e pelos direitos 
dos trabalhadores, uma série de 
benefícios são oferecidos em prol dos 
associados. E todos esses Serviços 
Assistenciais você confere na página 
ao lado. Filie-se e comece a desfrutar 
de todas essas vantagens!
 A Campanha de 
Sindicalização continua a todo vapor. 
E os associados que indicarem novos 
sócios recebem prêmios. Segundo o 
diretor Ademir Silva, os sócios que 
indicarem de cinco a nove sócios 
novos estão inclusos no primeiro 
grupo e ganham um vale-brinde no 
valor de R$100,00 em compras. 

 Os que indicarem de 10 a 14 
novos sócios, compõe a categoria do 
segundo grupo e recebem um vale 
correspondente a R$150,00. Já os 
associados que indicarem de 15 a 19 
novos sócios fazem parte do terceiro 
grupo e recebem um vale-brinde 
correspondente a R$250,00.
 A maior premiação 
equivale ao valor de R$500,00 em 
compras, que poderão ser retiradas 
no Magazine Luiza da Rua Felipe 
Schmidt ou na Loja Millium da Rua 
Álvaro de Carvalho. Para receber este 
prêmio que compõe o quarto grupo é 
necessário indicar mais de 20 sócios 
novos. 
 Para a retirada do vale-brinde 
no Sitratuh é necessário que o novo 

sócio indicado pelo associado já tenha 
efetivado o pagamento da primeira 
mensalidade do Sindicato. Participar 
desta promoção é muito fácil, basta 
indicar novos sócios. Quanto mais 
você indicar, mais chance você 
tem de ganhar os prêmios a cima 
mencionados.
 Lembrando que ao retirar 
o seu vale-brinde você zera a sua 
pontuação, mas pode reiniciar a 
contagem a partir do momento que 
indica outros novos sócios. Não se 
esqueça de preencher no campo 
Proponente o seu nome, como o 
sócio que está indicando os novos 
sindicalizados. 

#
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Os Serviços Assistenciais do Sindicato
 As vantagens de se associar 
ao Sitratuh e utilizar os Serviços Assis-
tenciais do Sindicato são muitas. Além 
da qualidade nos serviços oferecidos, 
os preços são super acessíveis, muito 
abaixo dos valores de mercado. Os 
sócios que precisam de dentistas, as-
sim como os dependentes, obtêm des-

contos especiais em qualquer um dos 
serviços prestados nessa área.
Para agendar uma consulta é muito 
simples, basta marcar um horário 
pelo telefone: (48) 3952-0305. Em 
função da grande demanda de consul-
tas é necessário agendar com aproxi-
madamente 30 dias de antecedência. 

Além dos dentistas, um convênio com 
a Climed e com a Condoclínicas com-
preende 25 especialidades médicas e 
uma série de serviços como mamogra-
fia, Raios X, entre outros. Tudo com um 
preço especial, no intuito de oferecer 
ao associado mais que um bom atendi-
mento, a certeza da satisfação.

DENTISTAS

Sede do Sindicato
Fone: (48) 3952-0305

Ingleses
Centro Odontológico 

Espaço do Sorriso
Dra. Paula Renata Camargo,

Dra. Alessandra e 
Dra. Ana Paula

Rodovia Armando Calil Bulos 
(SC 403), nº 5405, sala 02
(ao lado do Ginásio de Es-

portes do Albino).
Telefones: (48) 3269-2817 ou 

(48) 9106-0096
Fone: (48) 3269-2817

Descontos para Sócios e 
Dependentes

CLÍNICAS

CLIMED
Av. Osmar Cunha, 217
Centro, Florianópolis

Fone: (48) 3224 – 9755 

CONDOCLÍNICAS
Rua Euclides Machado, 97 

Estreito
Fone: 3348-8000

CARDIOCENTER
Rua P. Nereu Ramos, 19 Centro – 

Florianópolis
Fone: (48) 3224-3265 

CIÊNCIA
Rua Cap. Augusto Vidal, 3223

Palhoça
Fone: (48) 3878-6000

FLORIANÓPOLIS CLÍNICAS
Rua Vidal Ramos, 110
Salas 202/203, Centro

Fone: 3952-4000

CLINIOLHOS
Av. Rio Branco, 404 T.01, S/603, 

Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3224-1292 

CURSOS DE IDIOMAS

SKILL 
Fone: 3333-8000

WIZARD 
Centro - Fone: 3333-3333

Coqueiros - 3240-6000

OTOVIDA
Rua Irmã Benwarda, 99 Centro, 

Florianópolis
Fone: (48) 3223-6060

DMI - Diagnóstico Médico por 
Imagem

Rua Dr. Constâncio Krummel, 1083  
Praia Comprida, São José
Fone: (48) 3381-1000

BELLAMED CLINICA MÉDICA
R Tenente Silveira, 200, 

3º andar, Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3224-3591 

PRÓ SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, 142 Sobre-

loja, Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3024-5388

CLÍNICA MÉDICA
SANTA CLARA

Rodovia SC 403, 6245
Ingleses, Florianópolis
Fone: (48) 3269-1356 

CENTRO CLÍNICO LAITANO
Rodovia SC 403, 6505 

Ingleses – Florianópolis
Fone: (48) 3269-2585 

PSICÓLOGA

Merope Spohr Pereira
Av. Madre Benvenuta, 1584,S/11 

Santa Mônica, Florianópolis 
Fone: (48) 3025-5446/ 9148-3003

Dra. Gabriela Novaes Bernarde
Rua Clodorico Moreira, 62 

Santa Mônica, Florianópolis
Fone: (48) 3025-5446 

Dra. Carol Furtado
Fone: (48) 9915-3583

NUTRICIONISTA
Débora Bottega

Rua Anita Garibaldi, 79 S/604, 
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3225-6134

ASSESSORIA JURÍDICA

Fávere Advogados 
Associados

Dr. Fernando Ramos 
de Fávere

Rua dos Ilhéus, 46 Sala 
1103 Ed. Adolfo Zigelli 
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3024-0333

LABORATÓRIOS

EXAME Laboratório Médico
Rua Silva Jardim, 349

Prainha – Florianópolis
Fone: (48) 3223-4288 

MENINO DEUS 
Rua Jornalista Oswaldo Mello, 

73, Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3204-8679

LABORATÓRIO BIOEXAME
Rod SC 403, 6477 S/03 e 04, 

Ingleses, Florianópolis
Fone: (48) 3269-3461

LAB. de ANATOMIA PA-
TOLÓGICA Dr. FELIPE XAVIER
Rua Jerônimo Coelho, 389 S/46, 

Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3224-1511

LABORATÓRIO SANTA LUZIA
Fone: (48) 3952-4200 

CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA 
E REABILITAÇÃO

FISIO NORTE FISIOTERAPIA
Rod. SC 403, 5026 S/05, In-

gleses, Florianópolis
Fone: (48) 3266-0519

ARTRON
Tv. Manoel Ramos de Souza, 

175 S/01 
Ingleses, Florianópolis

Fone: 3369-0099 - 9117-6955 

ÓTICAS

ÓTICA SANTA LUZIA
Rua Felipe Schmidt, 413 L/ 07 

Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3222-3490

ÓPTICA REFERÊNCIA
Centro - Fone: (48) 3025-1282 
Estreito - Fone: (48) 3248-5222

ÓPTICA THADEU 
Rua Vidal Ramos, 110 - S/4 

Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3225-7362 

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO

CFC LITORAL
Rua General Bittencourt, 603, 

Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3222-7296

FARMÁCIAS 
Alternativa (Tapera)

Fone: (48) 3337-0695
Açoriana (Ingleses)

Fone: (48) 3261-1984
Câmara (Ingleses)

Fone: (48) 3266-8743
Luciano (Centro)

Fone: (48) 3222-6357
São Jorge (Centro)

Fone: (48) 3223-0258

MASSOTERAPIA
O3 SAÚDE VITAL

Avenida Rio Branco, 1116, S/04
Fone: (48) 3024-4200 ou 

(48) 9941-0983
Falar com Daniele


