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Feliz Dia Internacional da Mulher!
Ao longo das últimas décadas, as mulheres têm conquistado cada vez mais
espaços no mercado de trabalho. Porém, as barreiras visíveis e invisíveis que as
mantêm fora dos cargos mais qualificados e bem remunerados são diversas.
As Resistências sociais, a desigualdade na divisão de tarefas domésticas, e a
maternidade são algumas das barreiras enfrentadas diariamente pelas mulheres,
que dividem o seu tempo entre o trabalho, a casa, o marido e os filhos.
Somente no setor turístico as mulheres ocupam aproximadamente 60% dos
cargos mais diversos. São camareiras, recepcionistas, agentes de viagens,
garçonetes, cozinheiras, atendentes, cada uma exercendo a sua função com
responsabilidade e eficácia.
A todas essas mulheres guerreiras, que
conseguem dividir o seu tempo e praticar as
mais diversas funções na área turística de
maneira exemplar, o Sitratuh/Flor parabeniza
pelo Dia Internacional da Mulher. O dia
08 de março é uma data muito especial
e deve ser lembrada e comemorada
sempre!
Sucesso e luz no caminho de todas vocês,
trabalhadoras, mães, esposas e a cima de
tudo, Mulheres!

Banco de Horas gera prejuízos ao Trabalhador
Confira na página 05
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Palavra do Presidente

E

stamos no mês de fevereiro, em que o calor do verão toma conta da nossa cidade e os turistas lotam
as lindas praias da nossa Ilha. O carnaval este ano
foi um pouco diferente do habitual em Florianópolis. Porém, o brilho das fantasias não se perdeu em meio a
tantas festas que se consumaram em diversos pontos
da Ilha da Magia.
Passadas as festividades, agora é hora de muito trabalho, pois o ano inicia com diversos problemas, principalmente no quesito segurança e bem estar dos cidadãos.
Este é um fato que muito nos preocupa, pois a nossa
cidade sempre foi considerada um paraíso. Apenas tomávamos conhecimento dessas tragédias por meio dos
noticiários de TV e achávamos que essa realidade estava
muito distante da nossa.
Mas em meio a tantas tristezas, somado a alegria do
Carnaval, o Sitratuh/Flor participou ativamente do Projeto
“Esporte e Verão Sesc”. O evento foi um verdadeiro sucesso em suas duas edições, uma realizada na Praia da
Barra da Lagoa e a outra no Parque de Coqueiros.
O objetivo maior da participação do Sindicato neste tipo
de evento é de promover ações sociais, visando o bem
estar dos trabalhadores e dos turistas que chegam a nossa cidade nesta época de verão. Estamos felizes com a
parceria neste projeto do Sesc que, com toda a certeza,
será o primeiro de muitos.
O mês de março está chegando e com ele festejamos o
Dia Internacional da Mulher, comemorado no próximo dia 08.
Queremos parabenizar todas as mulheres das nossas categorias, pois elas fazem toda a diferença no setor turístico da
nossa cidade, do nosso estado e do nosso imenso país.
As camareiras, cozinheiras, garçonetes, atendentes,
agentes de viagens, recepcionistas, cabeleireiras, manicures, agentes filantrópicas, e tantas outras profissionais
que atuam de maneira
exemplar no nosso setor, os nossos afetuosos Parabéns! Que o
mês seja de muitas realizações para todas vocês! Sucesso e alegrias
é o que desejamos, de
todo o nosso coração.
Anésio Schneider
Presidente do Sitratuh/Flor
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Nota Importante:
Todos os trabalhadores em que o Sitratuh/Flor representa estão enquadrados no Grupo 04, categoria em que
o Piso Regional equivale ao valor de R$ 875,00. Esse
Piso já foi negociado e aprovado entre os representantes
patronais e os representantes da classe trabalhadora, e
agora só está à espera da assinatura do Governador do
Estado de Santa Catarina.
Todos os trabalhadores da nossa categoria, a partir de
janeiro de 2013 devem receber não menos que o Piso
que foi estipulado no valor de R$ 875,00. Trabalhador,
não aceite receber um valor menor do que este! Qualquer
dúvida entre em contato imediatamente com o Sindicato.
Estamos aqui, de segunda à sexta-feira, no horário das
08h às 12h e das 13h às 17h para orientar você, da melhor forma sempre. Apareça!

Faixas cobrem a Sede do Sitratuh/Flor
A campanha salarial está a todo vapor. Além de o Presidente
Anésio Schneider percorrer as ruas de Florianópolis junto com
alguns diretores, com faixas que reivindicam melhores condições de trabalho e salários, a sede do Sitratuh/Flor também está
coberta de faixas. Tudo no intuito de chamar a atenção da classe empresarial para os problemas enfrentados no setor. O nosso Sindicato quer soluções! E a luta continua trabalhador (a)!
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Sitratuh/Flor realiza entrega de
Kits de Material Escolar

N

o dia 08 de janeiro o Sindicato
dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade, e de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Lanchonetes
da Grande Florianópolis iniciou a realização da entrega dos novos Kits de
Material Escolar aos seus associados.
Os Kits continuam sendo entregues durante o mês de março, portanto, quem
ainda não os retirou basta procurar a
sede do Sindicato.
Ao todo, serão entregues 1300 Kits.
Todos os sócios que têm os seus filhos
estudando na rede de ensino da cidade

estão recebendo os novos kits das
mãos dos diretores. De acordo com o
Presidente do Sitratuh, Anésio Schneider,
a entrega está sendo realizada com
sucesso, e as mudanças nas datas e no
conteúdo do produto foram aprovadas
pelos sócios e pela diretoria.
O Sitratuh/Flor incentiva a educação,
pois através da qualificação profissional
conseguimos atingir os nossos objetivos
e conquistar espaços diante da sociedade tão competitiva em que vivemos. E é
pensando no futuro, que preparamos as
crianças de hoje.

Jingle do Sitratuh/Flor chega às
Rádios da Grande Florianópolis
Depois do sucesso no mês de dezembro de 2012, quando quatro carros
de som percorreram as ruas de Florianópolis, nos dias 20 e 21, com o
Jingle do Sitratuh/Flor, agora foi à vez das rádios da Capital. No ritmo de um
samba bem agradável, o propósito do Jingle é alertar o trabalhador para as
dificuldades enfrentadas no setor.
Do dia 02 ao dia 15 de fevereiro, três rádios da Grande
Florianópolis divulgaram o
Jingle do Sitratuh/Flor em diversos momentos, durante a
programação do dia. Ouvintes

da Rádio Band FM, Regional
FM e da Guararema conferiram de perto o Jingle que está
sacudindo toda a cidade.
E é este Sindicato que os
sócios e a Diretoria do Sitra-

tuh/Flor deseja: Um Sindicato
participativo, antenado e integrado com as causas dos
trabalhadores. Precisamos divulgar cada dia mais os nossos problemas, a fim de que o

Setor Patronal se conscientize
e negocie de maneira correta,
favorecendo os trabalhadores,
que são a peça chave para o
crescimento do Turismo de
Santa Catarina.
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Presidente do Sitratuh/Flor toma
posse na Diretoria da Contratuh
Durante o VII Congresso Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, realizado em Brasília, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade
(Contratuh) deu posse a nova Diretoria, que exercerá o cargo
de 2012 a 2017.
A Solenidade foi realizada no dia 07 de dezembro de 2012 e
reuniu mais de 200 pessoas, incluindo diversas autoridades,
entre elas, o Senador Paulo Paim (PT-RS), que declarou que
está no Congresso para defender os interesses da classe

trabalhadora.
Na ocasião, o Presidente do Sitratuh/Flor, Sr. Anésio Schneider, tomou posse como um dos membros da nova Diretoria
do Contratuh. Fato que só engrandece e fortalece o nosso
Sindicato perante a Confederação Nacional dos Trabalhadores.
Parabéns, Anésio Schneider! O cargo é mais do que merecido, por todos os seus esforços e a sua exemplar dedicação
à classe trabalhadora.

Sitratuh/Flor convoca para as
Assembléias
Atenção Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares, Lavanderias, Casas de Diversões, empregados em Salões de Beleza,
Empresas de Conservação de Elevadores, Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas: O Sitratuh/Flor convoca para
as Assembléias que serão realizadas do dia 04 ao dia 12 de

março, nos seguintes bairros: Ingleses, Santinho, Cachoeira do
Bom Jesus, Campeche, Lagoa da Conceição e Centro. Na ocasião, haverá sorteio de dez prêmios. Maiores informações pelo
telefone: 3952-0305. Para conquistar é preciso lutar! Trabalhador, PARTICIPE das ASSEMBLÉIAS e lute por seus direitos!
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Sitratuh/Flor sai às ruas da Capital
Em 25 anos de história, o Sindicato dos
Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade, e de Hotéis, Restaurantes, Bares e
Lanchonetes da Grande Florianópolis,
nunca havia saído às ruas da cidade. Pela
1ª vez na história, o Sitratuh/Flor sai às
ruas para lutar pelos direitos dos trabalhadores do setor em que ele representa.
O Sr. Anésio Schneider, juntamente com

alguns diretores estão percorrendo diversos pontos da Capital, com faixas reivindicando melhorias para os trabalhadores. A comitiva já marcou presença nas
Praias de Jurerê Internacional, dos Ingleses e do Santinho, além de percorrerem
diversos locais no Centro de Florianópolis
e na Avenida Beira Mar Norte.
É este Sindicato, que nós trabalhadores

queremos! Porém, para que o Sindicato
se torne cada dia mais forte é necessário que os trabalhadores se filiem e participem ativamente desse processo de
evolução. Precisamos nos unir, na busca
de melhores condições de trabalho e de
um salário digno e compatível com as
nossas funções! Estamos juntos e a luta
continua companheiros!

Vencedores dos Vales-Compra

O

Sitratuh/Flor entregou 48 cestas básicas no ano de 2012. A cada mês, uma entrega de quatro cestas era realizada. Em
2013, algumas modificações foram feitas, e ao invés de quatro, agora seis pessoas serão contempladas todo mês. E
têm mais novidades, ao invés da cesta, o ganhador leva para casa um vale-compra, o que possibilitará que ele compre
os produtos que quiser, dentro do valor estipulado pelo Sindicato. Além disso, todo o mês será sorteado um prêmio surpresa.

Os vencedores do mês de janeiro são:

Os vencedores do mês de fevereiro são:

01.
02.
03.
04.
05.
06.

01.
02.
03.
04.
05.
06.

Ivan Luna Roman, do Hotel Floph.
Maria Schlickmann, do Hotel Porto da Ilha.
Fernando Gonçalves dos Santos, do Hotel Maria do Mar.
Ricardo Albino Rezende, do Hotel Majestic.
Loiva das Graças G. Paim, da Pousada Villa Tamarindo.
Elizabeth Longo Correa, do Café Doce de Pelotas.

Marlene Carolina da Silva, do Hotel Faial.
Clariana Ceron de Oliveira, do Cecomtur Executive Hotel.
Lilian Ramos dos Santos, do Ingleses Holiday Resort.
Fábio Júnior de Lima, do Restaurante Central.
Lilian Santos Mendes, do Motel Nantai.
Daniel Goulart dos Santos de Jesus, do El Divino.

E o ganhador do prêmio surpresa foi:

E o ganhador do prêmio surpresa foi:

01.
Antonio Juverci da Silva, do Restaurante Lindacap. Ele
ganhou um passaporte para duas pessoas, incluindo um passeio
de Scuna, com almoço.

01.
Claudecir D’Ambros, do Restaurante Guaciara. Ele ganhou um passeio pela Ilha, para duas pessoas.

Parabéns a todos e até a próxima edição!

Página 6

INFORMATIVO DO SITRATUH

Fevereiro/Março 2013

CARTILHA DO TRABALHADOR

Prejuízos ao Trabalhador - Denuncie!

Banco de Horas
Ao se submeterem aos chamados “Bancos de Horas”, os
trabalhadores sofrem inúmeras perdas. E esses prejuízos
são bem maiores do que apenas a falta de remuneração
pelas horas a mais trabalhadas, eles englobam questões
financeiras e prejudicam a saúde do trabalhador.
Antes de votar no Banco de Horas, pense em todos os
prejuízos que isso pode ocasionar ao seu bolso e a sua
saúde, trabalhador! Se a sua empresa exigir que você
faça o Banco de Horas, comunique imediatamente o Sindicato, que nós tomaremos as devidas providências. Não
tenha medo. Denuncie!
Trabalhador lembre-se: Banco de Horas tem validade somente mediante a uma Assembléia (acordo) entre os trabalhadores e o Sindicato. Portanto, diga NÃO ao Banco
de Horas!

Intervalo de 04 horas
Atenção, trabalhador! Você que trabalha todos os dias em
dois horários, caso não tenha sido feito acordo, comunique imediatamente o Sindicato, que nós tomaremos as
devidas providências. Não tenha medo, Denuncie!
Podemos citar o exemplo de um Garçom que trabalha todos os dias, iniciando às 11 horas e terminando o seu

primeiro turno às 15 horas, depois ele retorna às 19 horas e trabalha até às 23 horas. Muitas vezes esse trabalhador fica no estabelecimento até o último cliente sair.
Trabalhador lembre-se: Intervalo de 4 horas tem validade
somente mediante a uma Assembléia (acordo) entre os
trabalhadores e o Sindicato.

Sitratuh/Flor está em luto pelas
vítimas de Santa Maria

A

o todo, 239 mortos na tragédia que comoveu o mundo.
O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, abalou todo o país. A Diretoria do Sitratuh/
Flor presta as sinceras condolências aos familiares e amigos
das vítimas e espera que as autoridades competentes punam
com rigor os responsáveis por deixarem o Brasil de luto.
Além dos jovens estudantes, 18 trabalhadores, incluindo garçons, atendentes, cozinheiros e porteiros também morreram
no incêndio. Muitos ainda estão hospitalizados. São pessoas
que trabalhavam com dignidade, para promover o sustento de
suas famílias.
O quesito segurança é o fator fundamental para o bom andamento de qualquer estabelecimento. E regras são feitas para
serem cumpridas. Quem não obedece às regras merece uma
punição severa. O que não é possível é permitirmos que outras tragédias como essa possam deixar milhares de famílias
chorando a perca de um ente querido.
Esperamos sinceramente, que as autoridades de Santa Cata-

rina tomem como exemplo a tragédia ocorrida em Santa Maria e que desde já sejam estabelecidas regras mais rigorosas
com relação à segurança nos bares, nas boates e nas demais
casas de diversão do nosso estado. E que a justiça seja feita!

Fevereiro/Março 2013

INFORMATIVO DO SITRATUH

Página 7

Trabalhador, atenção:

Falta de recolhimento do FGTS
MXVWL¿FDD5HFLVmR,QGLUHWDGR
Contrato de Trabalho
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS foi criado em Setembro de 1966, objetivando regularizar a relação
Empregado x Empregador,
tendo em vista os conflitos de
interesse existentes à época,
como também, constituir um
pecúlio para o trabalhador
quando de sua aposentadoria, ou ainda, por ocasião da
rescisão de seu contrato de
trabalho.
A partir de novembro de
1986, o FGTS passou a ser
administrado pela CAIXA,
ocasião em que apresentava
patrimônio da ordem de US$
15,2 bilhões.
Nessa época, os recursos do
FGTS se confundiam com os
recursos do Gestor, já que os
ativos não eram segregados.
Por outro lado os recursos arrecadados pela rede bancária
nunca haviam sido conciliados.
Em recente decisão, proferida
pelo maior Tribunal Trabalhista
do Brasil, Tribunal Superior do
Trabalho, localizado na cidade
de Brasília, reconheceu que a

falta dos depósitos do FGTS é
causa para rescisão indireta do
contrato de trabalho, ou seja, é
de direito do Trabalhador pedir
na Justiça a rescisão indireta
do contrato de trabalho, Art.
483, alínea “d” da CLT, devendo o trabalhador receber todas
as verbas que tem por direito
como a Rescisão do Contrato
de Trabalho por parte do empregador, aviso prévio indenizado, multa de 40% e saque
do FGTS, férias vencidas e
proporcionais, seguro desemprego e 13ª Salário.
“A ausência regular de recolhimento de FGTS é motivo para
a rescisão indireta de contrato
de trabalho — situação em
que o trabalhador pede a dispensa por falta grave do empregador e tem direito a todas
as verbas rescisórias”. A decisão, por maioria de votos, é da
Subseção 1 Especializada em
Dissídios Individuais (SDI-1)
do Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros reformaram
entendimento da 5ª Turma do
TST, que negou os pedidos
feitos por um ex-professor da
Sociedade Educacional Tuiuti

Ltda. (SET), com sede no Paraná (PR).(Recurso de Revista
n. 3389200-67.2007.5.09)

FLOR pelo fone: (48) 39520305 ou venha nos fazer uma
visita.

Pois bem, caro Trabalhador,
já verificou se a empresa que
você trabalha está depositando certo o seu FGTS? Se há
resposta é não, procure uma
agência da Caixa Econômica
Federal mais próxima da sua
casa munido de seus documentos, CTPS, PIS ou CPF e
peça o extrato da conta dos
seus depósitos do FGTS, é
seu direito e ainda de graça.
No caso de dúvidas, entre em
contato com o SITRATUH/

FERNANDO RAMOS DE FÁVERE, advogado, jurídico do
SINTRATUH- FLOR, pós - graduado em Direito e Processo
do Trabalho pelo Centro de
Ciências Jurídicas - CESUSC,
Ex. membro da Comissão de
Direito e Processo do Trabalho
da OAB/SC, Membro da ACAT
– Associação Catarinense
dos Advogados Trabalhistas
de Santa Catarina – E-mail:
Fernando@favereadvogados.
adv.br.

Nota Importante:
Devido a uma série de ataques
ocorridos em Santa Catarina, desde o dia 30 de janeiro, os motoristas e cobradores de ônibus resolveram em uma Assembléia que
iriam trabalhar somente enquanto
houvesse a luz do dia, no horário

das 6h30min às 19h. Assim, se
sentiam um pouco mais seguros,
pois a onda de ataques geralmente
acontecia no período da noite.
O Sitratuh/Flor vem informar aos
trabalhadores do setor turístico que
durante esses dias que os trabalha-

dores não conseguiram chegar aos
seus locais de trabalho no horário
previsto, chegando com atraso por
conta dos horários alterados dos
ônibus, as empresas não podem
descontar as horas não trabalhadas.
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Sitratuh/Flor e Sesc
comemoram o Sucesso do
3URMHWRGH9HUmR

O

projeto Esporte e Verão Sesc sacudiu a
Barra da Lagoa na primeira etapa do ano de 2013.
Ao todo, foram 15 dias de
muita descontração, envolvendo atividades esportivas
e culturais, além de dicas
de saúde e meio ambiente.
Os monitores do Sesc, juntamente com a diretoria do
Sitratuh/Flor estiveram presentes em diversos momentos, proporcionando lazer e
diversão aos trabalhadores e
turistas que freqüentaram a
praia neste período.
Para o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
Turismo, Hospitalidade, e de
Hotéis, Restaurantes, Bares e
Lanchonetes da Grande Florianópolis, Sr. Anésio Schneider, participar de um projeto
como este é muito gratificante, pois está voltado a uma

ação social, que tem o único
interesse de proporcionar o
bem estar das pessoas.
Segundo a Sra. Selma Junckes, coordenadora da Programação Social do Sesc, o
evento é voltado para pessoas de todas as idades. E

a programação conta com
cinco áreas de atuação: saúde, cultura, lazer, educação e
assistência. “Dentro de cada
programa existem as atividades, buscando a qualidade
de vida da família comerciária, que é o nosso principal

foco”, relata Selma.
De acordo com Gabriel Agapito Katcipis, um dos organizadores do evento, este
projeto já existe a alguns
anos, em uma parceria entre
o Sesc do Estreito e o Sesc
do Centro de Florianópolis.
“O objetivo principal do evento é otimizar o tempo livre
dos turistas e dos praianos,
desenvolvendo as atividades
propostas”, afirma Gabriel.
O projeto foi realizado do dia
22 de janeiro a 06 de fevereiro, na praia da Barra da
Lagoa. E a segunda etapa
do projeto de verão 2013
iniciou no dia 16 de fevereiro e terminou no dia 24, no
Parque de Coqueiros. Além
das atividades esportivas e
culturais, o evento também
contou com palestras educativas e distribuição de folders
e brindes.

