
Sitratuh/Flor e Sesc
convidam para o projeto de verão 2013

 Com a finalidade de desen-
volver ações que melhorem a qua-
lidade de vida e promovam o bem 
estar dos trabalhadores, dos turis-
tas e do povo de Florianópolis, o 
Sitratuh/Flor fechou uma parceira 
importante para 2013. O Sindicato 
dos Trabalhadores em Turismo, 
Hospitalidade, e de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Lanchonetes da 
Grande Florianópolis participará 
do Projeto “Esporte e Verão SESC”.
 O objetivo do projeto é de 
incentivar as práticas recreativas 
e esportivas, de uma forma alegre 
e descontraída, bem propícia ao 
clima de verão da nossa cidade. O 
projeto envolve esporte, cultura, 
saúde e meio ambiente. E as ações 
contam com palestras educativas, 
além da entrega de folders e de 
amostras de protetor solar.
 A programação do evento 
está voltada para todas as faixas 

etárias, com atividades a serem 
desenvolvidas por pessoas de to-
das as idades. No esporte, fute-
bol de praia, mini-tênis, fresco-
bol, futevôlei, caminhada, vôlei 
de praia,  aulas de surf, e jogos de 
mesa, serão algumas das atividades 
oferecidas.
 O evento também contará 
com aulas de dança, ginástica, pi-
lates, aulas de alongamento e al-
gumas brincadeiras recreativas. 
As caminhadas ecológicas serão 
realizadas com orientação ambien-
tal. Haverá diversas apresentações 
artísticas, envolvendo música, tea-
tro e literatura. E na área da saúde, 
profissionais estarão orientando as 
pessoas para a prática de atividades 
físicas e fornecendo orientações 
nutricionais. 
 Segundo o Presidente do 
Sitratuh/Flor, Sr. Anésio Schneider, 
participar de um projeto destes é 

uma satisfação, pois faz parte de 
uma ação social, voltada e pensada 
para o bem estar das pessoas. Já a 
responsável pela Programação So-
cial do SESC, Sra. Selma Junkes, 
afirma que a parceria firmada com 
o Sitratuh/Flor só vem a fortalecer 
e estreitar as relações entre essas 
importantes instituições. Selma diz 
que esta parceria contribuirá de 
forma positiva e bastante significa-
tiva no processo das ações de verão 
realizadas neste projeto.
 O Projeto Esporte e Verão 
SESC será realizado do dia 22 de 
janeiro ao dia 06 de fevereiro, na 
Praia da Barra da Lagoa, no horário 
das 08h às 20h. E no Parque de Co-
queiros, o evento inicia no dia 16 
e encerra no dia 24 de fevereiro, 
sempre das 16h às 20h. Se agende 
e venha participar com toda a sua 
família!

Comunicado Importante:

 Convocamos os trabalhadores para participar das Assembléias dos Filantrópicos, Salões de Beleza, 
Lavanderias, Casas de Diversões, e Elevadores. As Assembléias Gerais serão realizadas do dia 18 de fevereiro 
ao dia 05 de março de 2013, na Capital. 
 Além dessas categorias, os trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes também estão convoca-
dos a participarem das Assembléias que serão realizadas nas datas descritas a cima. Os locais e os horários 
serão divulgados por meio da mídia e de carros de som, que circularão pela cidade. Fique atento e participe!



PALAVRA DO PRESIDENTE

Página 2 INFORMATIVO DO SITRATUH Janeiro 2013

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

Anésio Schneider - Presidente 

 Estamos no início de um novo 
ano e com ele, renova-se a esperança de 
novas conquistas para a nossa categoria. 
Salientamos que o trabalho sério, árduo e 
seguro desenvolvido por toda a Diretoria 
do Sitratuh/Flor durante o ano de 2012, 
continuará em 2013 com força total.
 Nos dias 20 e 21 de dezembro 
o Jingle do Sitratuh/Flor percorreu 
as ruas da Ilha e da parte continental 
de Florianópolis, no intuito de abrir 
os olhos dos trabalhadores para a 
realidade em que o nosso setor se 
encontra. Gostaríamos de agradecer 
as manifestações recebidas e queremos 
firmar o nosso comprometimento para 
com todos os trabalhadores das categorias 
que representamos.
 Estamos certos de que 
enfrentaremos novas batalhas, mas 
com sabedoria e união conseguiremos 
vencê-las uma a uma, e assim iremos 
conquistando espaços, em benefício dos 
nossos trabalhadores. O nosso principal 
objetivo, neste ano que se inicia, é de 
conscientizar cada trabalhador do seu 
papel perante o Sindicato.
 E uma das questões mais 
trabalhadas será a questão da participação 
de cada trabalhador (a) nas Assembléias 
Gerais realizadas. Quanto maior o 
número de participantes, mais consistente 
se torna as argumentações apresentadas 
na hora de questionar melhorias diante 
dos representantes do setor patronal.
 Iniciamos as nossas atividades do 
ano de 2013 fazendo a entrega dos Kits de 
Material Escolar, que serão distribuídos 
durante todo o mês de janeiro, até o dia 08 
de fevereiro, na sede do Sitratuh/Flor. E 
do dia 22 de janeiro ao dia 24 de fevereiro 
estaremos participando do Projeto 
“Esporte e Verão SESC”, em parceria com 
a referida Instituição.
 Desejamos um excelente ano 
a todos os trabalhadores, repleto de 
bênçãos, saúde, alegrias e muito sucesso!

Problemas atingem
 Nos últimos anos, Flo-
rianópolis tem sido a cidade 
mais procurada por turistas 
paulistanos, gaúchos e curiti-
banos para passar a temporada 
de férias. O marketing de que “a 
Ilha é um paraíso”, o lugar ideal 
para fugir do caos do trânsito e 
da violência, vem promovendo 
a cidade de tal forma, que nos 
últimos seis anos ela passou 
a frente até mesmo do Rio de 
Janeiro, como sendo o melhor 
lugar turístico do país.
 Apesar dos benefícios 
que esse crescimento trazer 
para o setor, inúmeros fatores 
geram problemas nas tempo-
radas de verão. A cidade não 
está preparada para todo esse 
crescimento desordenado, 
não há uma infra-estrutura 
adequada para abrigar tanta 
gente, gerando caos diário no 
trânsito. Outro problema preo-
cupante é a falta de água em di-
versos bairros da Capital nesse 
período, um problema que 
vem ocorrendo todos os anos, 
sem maiores demonstrações 
de preocupação por conta do 
setor público.
 Porém, uma das 
maiores preocupações do Si-
tratuh/Flor está voltada ao co-
lapso da mão de obra no Setor 

Turístico da Capital, o que 
causa problemas de sobrecarga 
aos demais trabalhadores que 
atuam na área, o tão conhecido 
“Excesso de Jornada de Traba-
lho”.  Desde meados de 2010, a 
falta de mão de obra tem afe-
tado todos os setores da econo-
mia no nosso país.
 Existem inúmeras va-
gas em aberto no Setor Turístico 
de Florianópolis. Porém, a falta 
de interesse dos trabalhadores   
se deve ao fato da oferta de sa-
lário ser muito baixa, quando 
comparada aos outros setores 
da economia. Os bons profis-
sionais estão sim migrando de 
setor, por questões financeiras. 
E isso está gerando um verda-
deiro transtorno na área. Os 
empresários estão sendo for-
çados a contratar mão de obra 
de fora, e muitas vezes sem ne-
nhuma qualificação.
 E este é um dos princi-
pais fatores que promovem o 
excesso de jornada de trabalho. 
Não há fórmulas milagrosas 
para resolver este problema. 
Os empresários devem apenas 
se conscientizar de que va-
lorizar o bom profissional, nos 
dias de hoje, 
não é luxo, 
mas sim uma 
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o Setor Turístico da Capital
estratégia de sobrevivência. A re-
alidade do país mudou, em um 
passado não muito distante as va-
gas eram poucas, mediante a alta 
procura por emprego, portanto o 
trabalhador se sujeitava a receber 
qualquer quantia para não ficar 
desempregado. 
 Atualmente a situação é 
inversa. No atual contexto estão 
sobrando vagas no mercado de tra-
balho. Portanto, a estratégia agora 
é aumentar os salários, criar opor-
tunidades de crescimento nas em-
presas, gerar prêmios por produ-
tividade e planos de carreira com 
crescimentos reais, tudo a fim de 
conquistar os bons profissionais 
para voltarem a atuar no setor.
 Já o aumento da jornada de 
trabalho trás diversos problemas 
para os trabalhadores e também 
para as empresas. O excesso de jor-
nada de trabalho é exaustivo para 
os trabalhadores e oneroso para os 
patrões. Apesar das horas extras 
refletirem nas férias, no 13º salário 
e no FGTS, os trabalhadores se pri-

vam das suas horas de descanso, 
tempo que poderiam estar dedi-
cando à família, aos estudos e ao 
lazer.
 Como os níveis de produ-
tividade deste trabalhador que 
trabalha excessivamente caem    
bruscamente, os empresários tam-
bém sofrem com a desvantagem 
de ter um ou mais funcionários 
trabalhando sem as condições 
físicas adequadas. E esta baixa de 
produtividade dos trabalhadores 
afeta os rendimentos diários da 
empresa. De acordo com a CLT, o 
limite máximo de horas extras por 
dia não pode exceder duas horas. 
Como a lei não é devidamente res-
peitada, são inúmeros os processos 
de reclamatória judicial neste sen-
tido. 
 Outro fator extremamente 
preocupante, segundo o Presi-
dente do Sitratuh/Flor, Sr. Anésio 
Schneider, é a questão de o traba-
lhador atuar no setor sem carteira 
assinada. Mesmo que por poucos 
dias, se o trabalhador parasse para 

pensar nos prejuízos gerados pela 
falta de registro em carteira, ele ja-
mais aceitaria tal situação. 
 De acordo com o Presidente 
do Sindicato, todo o trabalhador 
que tem os seus direitos sonegados 
deve se dirigir a sede do Sindicato, 
para maiores esclarecimentos. Este 
trabalhador será encaminhado à 
Justiça do Trabalho e certamente o 
patrão terá que pagar todos os en-
cargos necessários, incluindo juros 
e correção monetária.
 Muita cautela é essencial 
para se administrar bem, seja um 
restaurante, um hotel, um bar ou 
uma lanchonete na Capital ou em 
qualquer outro lugar do nosso 
estado e do nosso imenso país. 
Um empresário para ter sucesso 
deve pensar em todos os pontos 
necessários para crescer e o maior 
deles é formar e cultivar uma boa 
equipe de profissionais. Para tanto, 
é preciso oferecer condições sala-
riais favoráveis e condizentes com 
as funções de cada um.



Participe das Assembléias Gerais! A sua 
presença é muito importante!
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O Sitratuh/Flor inicia 
mais um ano de lutas 
em benefício dos tra-

balhadores. E as Convenções 
Coletivas de Trabalho são muito 
importantes nesse processo de 
busca por melhores salários e 
conquistas para as nossas    ca-
tegorias. Por isso, contamos 
com a participação de todos os 
traba-lhadores nas Assembléias 
Gerais que, este ano, se realizam 
nos meses de fevereiro e março.
 Na ocasião, os traba-
lhadores poderão falar a res-
peito dos problemas pertinentes 
à classe, sejam eles individuais 
ou coletivos. Lembre-se de que, 
participar das Assembléias é a 
única maneira de lutar pelos 

seus direitos. E quanto mais 
unidos nós tivermos, mais fácil 
será o caminho percorrido para 
alcançar os nossos objetivos, 
pois, como diz o dito popular: 
“A união faz a força”. 
 O Sitratuh/Flor irá comu-
nicar as datas e o horário em que 
serão realizadas as Assembléias 
Gerais, através da mídia im-
pressa, televisiva ou radiofôni-
ca. Agende-se e compareça! O 
maior beneficiado com a sua 
presença nas Assembléias é você 
mesmo trabalhador (a)! Conta-
mos com a sua importante par-
ticipação!
 Antecedendo o 
calendário das Assembléias Ge-
rais, os Kits de Material Escolar, 

em 2013, estão sendo distribuí-
dos do dia 08 de janeiro ao dia 
08 de fevereiro. Lembramos que 
esses Kits são ofertados apenas 
aos sócios que têm os filhos es-
tudando na rede de ensino. 
 A antecipação da entrega 
dos Kits de Material Escolar está 
sendo realizada com a finalidade 
de facilitar a vida dos traba-
lhadores. Sabemos que muitos 
acabam comprando o material 
escolar de seus filhos com certa 
antecedência, pensando nisso, 
mudamos o nosso calendário 
de entregas destes materiais. E a 
novidade deste ano é que a Dire-
toria do Sindicato está investin-
do em mais qualidade nos Kits 
de Material Escolar.

Sitratuh/Flor firma Convênio
Odontológico 

na Lagoa da Conceição
 O Sindicato dos 
Trabalhadores em Turis-
mo, Hospitalidade, Ho-
téis, Bares, Restaurantes 
e Lanchonetes da Grande 
Florianópolis, pensando 
em melhor atender os 
trabalhadores da Lagoa 
da Conceição, acaba de 
fechar uma nova parce-
ria. O Convênio Odon-
tológico firmado com o 
Dr. Riam Rodrigo Mag-
nus Justo, visa facilitar 
o acesso a todos os que 
moram nesta região da 
cidade.
 Especializado e 

atualizado em próteses 
e oclusão, o Dr. Riam        
atende os mais diver-
sos casos odontológicos. 
O atendimento para os 
sócios do Sitratuh/Flor 
será realizado no próprio 
consultório do dentista, 
as quartas e as sextas-
feiras. O consultório 
se localiza na Rua José 
Henrique Veras, nº 231, 
na Lagoa da Conceição. 
Para agendar uma con-
sulta, telefone para:
(48) 9932-4757 ou 
(48) 9118-1934.

Vencedores das Cestas Básicas

O Sitratuh/Flor realizou um sorteio de quatro 
cestas básicas entre os seus sócios, em cada um 
dos 12 meses do ano de 2012. Fato que registrou 
a entrega de 48 cestas básicas durante o ano que 
findou. E a novidade para este ano de 2013, é que 
o número de cestas básicas sorteadas por mês irá 
aumentar de quatro para seis. Este é o resultado 
de um trabalho sério e assíduo, que tem o objetivo 
de ajudar os trabalhadores das nossas categorias.
E os sortudos ganhadores do mês de dezembro 
são:
01.  Eva Coelho Marques, do Restaurante 
Verdilha.
02.  Kátia Cilene Maciel Dutra, do Majestic 
Palace Hotel.
03.  Mauro Pereira, da Macarronada Italiana.
04.  Sandra Cledione Castro, do Bragança 
Gastronomia.

Parabéns a todos e até a próxima edição!


