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Nº 10/2013

De acordo com a história, o 
dia 1º de maio é considera-
do o Dia do Trabalhador, 

pois no ano de 1886 aproximadamen-
te 500 trabalhadores saíram às ruas de 
Chicago, nos Estados Unidos, reivin-
dicando os seus direitos. Os trabalha-
dores exigiam a redução da jornada 
de trabalho para oito horas. 

Porém, a manifestação pacífica dos 
operários foi reprimida pela ação da 
polícia, que acabou ferindo e matan-
do dezenas de manifestantes. Quatro 
dias depois, os trabalhadores volta-
ram às ruas e novamente foram re-
primidos. Na ocasião, três pessoas 
foram condenadas a prisão perpétua, 
quatro trabalhadores foram executa-
dos e oito líderes foram presos.

O governo americano foi pressio-
nado pelos líderes internacionais e 
um novo júri foi realizado em 1888. 
Os trabalhadores foram inocentados 

e o Estado foi considerado culpado. 
Em 1889, o dia 1º de maio foi decre-
tado o Dia Internacional dos Traba-
lhadores. 

O decreto aconteceu em uma reu-
nião do Congresso Operário Inter-

nacional, em Paris.  E um ano depois, 
os trabalhadores dos Estados Unidos 
conquistaram a tão sonhada redução 
da jornada de trabalho. Até hoje, a 
data é festejada mundialmente pelos 
trabalhadores.

Feliz Dia do Trabalhador!

Vem aí a 10ª edição do 
Campeonato de Futsal do 

Sitratuh/Flor

Sitratuh/Flor protocola mais de 80 ações 
coletivas na Justiça do Trabalho

Contratuh realiza 
Workshop na Capital

Sancionada a Lei que 
reajusta o Salário Mínimo 

Regional
Confira na página 02

Confira na página 03

Confira na página 05

Vistorias realizadas em duas empresas da Capital são acompanhadas por uma emissora de TV

Confira na página 07



Palavra do Presidente Inscrições abertas para o 
Campeonato de Futsal do 

Sitratuh/Flor

E os cursos, 
onde estão?

EO mês de abril foi bastante Produtivo para o Si-
tratuh/Flor. Protocolamos mais de 80 ações co-
letivas, fomos às ruas da Capital com a diretoria 

deste Sindicato para reivindicar o direito dos trabalha-
dores, ganhamos espaços na imprensa para denunciar 
os absurdos e os abusos que acontecem diariamente 
por parte de alguns empresários, e concluímos com su-
cesso a entrega dos 1300 Kits de material escolar aos 
nossos sócios.

No mês em que se comemora o Dia do Índio e o Dia 
de Tiradentes, também festejamos o Dia dos Agentes 
de Viagem. O Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, 
Hospitalidade, e de Hotéis, Restaurantes, Bares e Lan-
chonetes da Grande Florianópolis, parabeniza esses pro-
fissionais pela passagem do dia 22 de abril e deseja su-
cesso aos Agentes de Viagem da Grande Florianópolis.

Gostaríamos de parabenizar todos os trabalhadores 
das nossas categorias pela passagem do Dia do Traba-
lhador, comemorada no dia 1º de maio. E estendemos as 
nossas felicitações a todas as “mamães trabalhadoras”, 
pelo Dia das Mães que festejamos no próximo dia 12 de 
maio. Já no dia 30, celebramos o Dia de Corpus Christi.

Em meio a tantas festividades importantes, o Sitra-
tuh/Flor informa que os trabalhos de conscientização e 
de luta pelo direito dos trabalhadores não irão parar. Mui-
to pelo contrário, eles estão apenas começando. Já os 
convênios do Sindicato estão sendo melhorados, visan-
do oferecer cada vez mais vantagens aos trabalhadores. 

É importante salientar que a participação dos sócios 
e dos trabalhadores em geral nas Assembléias é es-
sencial para que possamos nos fortalecer ainda mais, 
visando conquistar 
os nossos objetivos.  
E a Campanha de 
Sindicalização con-
tinua. Filie-se e des-
frute de todas as 
vantagens ofereci-
das pelo Sitratuh/Flor.

Anésio Schneider
Presidente do Sitratuh/Flor

Começa em Junho a 10ª edição do Campeonato de Futsal, 
realizado pelo Sitratuh/Flor. A novidade este ano é que o 
Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade, 

e de Hotéis, Restaurantes, Bares e Lanchonetes da Grande Floria-
nópolis abriu o evento para todos os trabalhadores da categoria, 
sendo eles sócios ou não.

O Campeonato, que está sendo organizado pelo Diretor Jorge 
Luis Domingos, mais conhecido por “Jorginho”, acontecerá nos 
meses de junho e julho. As datas e os locais dos jogos ainda es-
tão sendo definidos, porém, as inscrições já começaram. Maiores 
informações pelos telefones: (48) 8415-8904 ou (48) 9919-1465.   

As preparações para a Copa do Mundo de 2014 estão a 
todo vapor. Porém, enquanto o Brasil se prepara para receber 
as seleções e os turistas, o que os empresários estão fazendo 
para qualificar os trabalhadores? Comenta-se que muitos ho-
teleiros já estão pensando em contratar mão-de-obra de fora 
do país nesta época. O que é considerado um verdadeiro ab-
surdo! Os nossos trabalhadores têm competência suficiente 
para atender e muito bem, todos os turistas que aqui chega-
rem. Basta que os empresários invistam em uma qualificação 
adequada para os profissionais desta categoria. 
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O Dia das mães é um momento para se come-
morar a celebração da vida. Uma data em que 
os filhos dedicam todo o carinho, a gratidão e o 

amor a essas mulheres tão especiais que, além de gerá-
-los, os alimentam, os nutrem  e os protegem sempre.

São elas que nos ensinam os primeiros passos, 
os valores que precisamos ter em nossas vidas, que nos 
educam e mostram o caminho que devemos seguir. Elas 
nos guiam e nos amam acima de qualquer coisa. E o Si-
tratuh/Flor não poderia deixar de se lembrar desta data 
importante e bastante significativa.

Não importa a classe social, a profissão ou o en-
dereço. Mãe é aquela mulher guerreira, linda, amável e 
dedicada, na qual nos orgulhamos sempre. E a todas 
essas mães trabalhadoras, que se dividem tão bem en-
tre o trabalho, o marido, a casa e os filhos, os nossos 
sinceros Parabéns!

Sindicato atuante protocola mais 
de 80 ações coletivas

Maio, o mês das Mães!

E uma emissora de TV acompanha as vistorias realizadas

Após uma série de de-
núncias dos trabalhadores, 
o Sitratuh/Flor entrou com 
mais de 80 ações coletivas 
na Justiça do Trabalho. Entre 
elas, duas com antecipação 
de tutela, deferidas pelos Ju-
ízes do Trabalho da Capital 
contra o Costão do Santinho 
Resort e a Rede Mc Donalds.

No local, foram constata-
das diversas irregularidades 
pelos membros do Ministério 
Público e da Delegacia Re-
gional do Trabalho. A ação 
do Sindicato dos Trabalha-
dores junto ao referido hotel 
foi acompanhada pela equipe 
de jornalismo da RBS TV e 
transmitida para toda a re-
gião da Grande Florianópolis, 
em matéria exibida no mês 
de março. 

O Processo tramita na 3ª 

Vara do Trabalho da Capital, 
e a audiência já está mar-
cada para o mês de junho. 
Além disso, na 5ª Vara do 
Trabalho da Capital, tramita 
um processo civil coletivo 
contra a Rede Mc Donalds. 
No mês de abril, algumas 
inspeções judiciais foram 
realizadas simultaneamen-
te nas lojas da Trajano, da 
Avenida Beira Mar Norte e do 
Shopping Floripa.

Nas três lojas foi verifi-
cada a jornada de trabalho, 
os espaços oferecidos pela 
empresa e os cartões ponto. 
Dos problemas apresenta-
dos, a questão dos meno-
res de 18 anos trabalhando 
após as 22h, e as condições 
insalubres, são as mais pre-
ocupantes. A equipe do Jor-
nal do Almoço acompanhou 

as vistorias, juntamente com 
alguns representantes do Si-
tratuh/Flor.

Na ocasião, um Oficial da 
Justiça do Trabalho consta-
tou uma série de irregularida-
des na empresa. Das ações 
coletivas, mais de 70 reque-
rem adicional de insalubrida-
de para todos os trabalhado-
res, em especial para os que 
trabalham em Bares e Boates 
da Capital. O volume do som, 
a fumaça e a limpeza dos 
banheiros são os fatores que 
mais contribuem para o en-
caminhamento das ações. 

O Sindicato dos Trabalha-
dores em Turismo, Hospita-
lidade, e de Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Lanchonetes 
da Grande Florianópolis pede 
a condenação dessas em-
presas. Segundo o assessor 

jurídico do Sitratuh/Flor, Dr. 
Fernando Fávere, as empre-
sas condenadas terão que 
pagar uma multa por dano 
moral coletivo, a todos os 
trabalhadores que atuam na 
empresa nos últimos cinco 
anos, respeitando também 
quem foi demitido até o prazo 
máximo de dois anos atrás.

Cabe agora ao Poder Ju-
diciário analisar os fatos, as 
provas e julgar. O Sindicato 
dos Trabalhadores da cate-
goria espera que este fato 
sirva de exemplo a outros 
trabalhadores que, possivel-
mente, estejam passando 
por situações semelhan-
tes. Trabalhador, não tenha 
medo! Procure o Sitratuh/
Flor e denuncie as empresas 
que estão trabalhando de 
forma irregular.



Presenças ilustres marcaram presença na posse de 
Luiz Vaz Viegas na Superintendência Regional do Tra-
balho e Emprego do Estado de Santa Catarina.  A So-

lenidade aconteceu no auditório da SRTE/SC, em Florianópolis, 
no dia 25 de março de 2013.

O Ministro do Trabalho e Emprego, Sr. Manoel Dias, foi uma 
das presenças marcantes no evento. Representantes da UGT/
SC e das Centrais Sindicais, além de prefeitos e vereadores de 
algumas cidades do estado, também prestigiaram a sessão de 
posse de Luiz Viegas.

Na ocasião, o Ministro Manoel Dias destacou algumas prio-
ridades da sua gestão, incluindo a capacitação profissional da 
juventude, o apoio ao empreendedor e melhorias nas agências 
que atendem os trabalhadores. Além disso, o Ministro também 
manifestou a sua gratidão ao apoio da UGT e do movimento 
sindical nacional e catarinense.

Já Viegas, afirmou o compromisso da Superintendência Re-
gional em trabalhar em parceria com o Ministério do Trabalho, 
firmando o compromisso de que as portas da casa estarão sem-
pre abertas aos trabalhadores e a todas as lideranças sindicais 
do estado.

Ministro do Trabalho prestigia a 
posse do Superintendente Regional

do Trabalho e Emprego 
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O Presidente do Sitratuh/Flor, Sr. Anésio Schneider, e 
alguns diretores continuam percorrendo as ruas da 
cidade de Florianópolis, com faixas que reivindicam 

melhorias salariais e melhores condições de trabalho para os tra-
balhadores das categorias em que o Sindicato representa.

A comitiva, que já marcou presença em algumas praias da 
Ilha e percorreu alguns pontos do centro da cidade, agora está 
atuando no Terminal de Integração do Centro de Florianópolis, o 
TICEN. E o Presidente do Sitratuh/Flor relata que as manifesta-
ções estão apenas começando.

É a primeira vez, em 25 anos de história, que o Sindicato dos 
Trabalhadores do Turismo, Hospitalidade, e de Hotéis, Restauran-
tes, Bares e Lanchonetes da Grande Florianópolis, realiza esse 
tipo de trabalho. “É este o Sindicato que nós queremos, participa-
tivo e totalmente integrado com o trabalhador”, afirma Schneider.

Comitiva do Sitratuh/Flor percorre o TICEN



Ministro do Trabalho prestigia a 
posse do Superintendente Regional

do Trabalho e Emprego 
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Contratuh realiza Workshop 
em Florianópolis

Nos dias 03, 04 e 05 de abril, a 
Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Turismo e Hos-

pitalidade – Contratuh realizou o Workshop 
da Regional Sul, que reuniu representantes 
sindicais do Paraná, de Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul. O evento aconteceu em 
um hotel na praia dos Ingleses, e contou 
com palestras, orientações do DIEESE e 
orientações jurídicas.

Segundo o Presidente do Contratuh, 

Sr. Moacir Roberto Tesch Auersvald, os 
Workshops tem a finalidade de qualificar os 
dirigentes sindiciais para que eles estejam 
aptos a trabalhar com os trabalhadores as 
questões relacionadas à Copa do Mundo 
de 2014, e também associadas ao dia-a-
-dia de cada trabalhador.

Diversas categorias estiveram repre-
sentadas no evento, sendo oito diretorias 
específicas, cada uma focada em um de-
terminado plano de trabalho. Tesch reafirma 

ainda o compromisso de trabalhar voltado 
para as questões sociais, principalmente 
no combate a exploração sexual infantil e 
ao turismo sexual em geral.

De acordo com o Presidente do Sitra-
tuh/Flor, Sr. Anésio Schneider, durante três 
dias, o evento contou com uma participa-
ção expressiva da Diretoria do Sindicato. 
“Este Workshop realizado nas Regionais é 
um evento bastante significativo para todos 
os dirigentes sindicais”, afirma Schneider.  



01.  Regiane Costa, do Hotel Porto da Ilha, levou para casa uma 
TV 32”.
02.  Sidnei da Cunha, da AFLODEF, ganhou um notebook.
03.  Vital Cordeiro, do Hotel Floph, ganhou um ar condicionado Split.
04.  Felipe Rocha Barros Maia, do Costão do Santinho, levou 
para casa um (01) tablet.
05.  Angelita Kanigoshi, da Panificadora Francestar, ganhou um 
forno microondas.
06.  Aline da Silva Borges, do Costão do Santinho, levou para 

casa uma (01) máquina fotográfica.
07.  Débora da Silva Severo, do Costão do Santinho, ganhou 
uma (01) bicicleta.
08.  Zoraide Maria Gonçalves Antunes, da Associação Metodis-
ta de Ação Social, ganhou um Blu-ray.
09.  Janeira Santiago Mendonça Fernandes, do Oscar Hotel, 
ganhou um (01) aparelho celular.
10. Marinalva Jarentehuck, do Oscar Hotel, ganhou um CD 
Player MP3.

Sitratuh/Flor realiza sorteio 
de prêmios nas Assembléias
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O Sitratuh/Flor realizou algumas Assembléias no mês de março, em busca de um salário mais digno para as categorias. As 
Assembléias foram realizadas com sucesso nos bairros: Ingleses, Santinho, Cachoeira do Bom Jesus, Campeche, Lagoa 
da Conceição e Centro.

Na ocasião, houve sorteio de alguns prêmios. E os sortudos ganhadores foram:



O Sitratuh/Flor manifesta a sua 
indignação diante da prepotência 
dos administradores da Churrasca-
ria Porcão Rio’s, localizada no Rio 
de Janeiro. Além do descaso e do 
desrespeito dos empresários da 
casa com relação ao sistema nacio-
nal de gorjetas, a perseguição aos 
trabalhadores aliada à demissão de 
20 funcionários, inclusive alegando 
justa causa, é um total abuso de 
poder. Assim como a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Tu-
rismo e Hospitalidade – CONTRA-
TUH, os dirigentes do Sitratuh/Flor 
vêm a público prestar solidariedade 
aos trabalhadores demitidos da tal 
Churrascaria. A atitude administrati-
va do Porcão Rio’s viola os acordos 
firmados e é totalmente arbitrária e 

humilhante. Portanto, merece não 
somente a crítica, mas também a 
condenação por parte de todas as 
organizações sindicais nacionais 

que representam a classe trabalha-
dora. Lamentamos profundamente 
o fato ocorrido e aguardamos por 
justiça!

A lei complementar 593, que reajusta o Sa-
lário Mínimo Regional no Estado de Santa Cata-
rina, foi sancionada pelo Governador Raimundo 
Colombo, no dia 25 de março de 2013. Publicada 
no Diário Oficial do dia 26 de março, a lei tem efei-
to retroativo a 1º de janeiro de 2013, conforme as 
negociações acordadas entre os representantes 
dos trabalhadores e os representantes dos em-

pregadores no nosso estado. 
Sendo assim, a faixa salarial da catego-

ria do turismo e hospitalidade passa do valor de 
R$800,00 para R$875,00. Comunicamos a todos 
os trabalhadores que não estiverem recebendo os 
devidos reajustes, que procurem imediatamente a 
sede do Sitratuh/Flor, para que sejam tomadas as 
devidas providências.

Nota Importante:

Sancionada a Lei que reajusta o Salário 
Mínimo Regional
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Atenção, trabalhadores 
em Empresas de Turismo, 
Intérpretes e Guias de Tu-
rismo, o piso salarial des-
tas categorias recebeu um 
reajuste de 6%. De acordo 
com a Convenção Cole-
tiva de Trabalho, as em-
presas deverão reajustar 

os salários desses traba-
lhadores, que a partir do 
dia 1º de janeiro de 2013, 
devem receber o valor de 
R$880,00. O atual piso 
salarial da categoria tem 
vigência fixada até a data 
de 31 de dezembro deste 
mesmo ano.

Comunicado Importante:
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CARTILHA DO TRABALHADOR
Todos os trabalhadores que trabalharem nos dias de feriado nacional, estadual ou municipal deverão 

receber o dia trabalhado em dobro, ou seja, com 100% de acréscimo. Esses trabalhadores poderão tam-
bém ser compensados com um dia de folga no mesmo mês em que caiu o devido feriado.

Tabela dos Feriados Nacionais:

- 1º de janeiro,                                  - 12 de outubro,

- 21 de abril,                                     - 02 de novembro, 

- 1º de maio,                                     - 15 de novembro,

- 07 de setembro,                             - 25 de dezembro.

Feriado Estadual: 

- 11 de agosto, considerado data magna de Santa Catari-
na, que sempre é transferido para o primeiro domingo seguinte, 
quando cai em dia útil.

Feriados Municipais:

- Sexta-feira da Paixão, que este ano caiu no dia 29 de março.

- 23 de março (Dia da Emancipação Política de Florianópolis).

- Corpus Christi, que este ano cai no dia 30 de maio.

- 02 de novembro (Dia de Finados).

Os dias de carnaval somente são considerados feriados ofi-
ciais, se houver uma lei municipal que o determine. O Sitratuh/Flor informa aos trabalhadores que no caso 
de Florianópolis, não há nenhuma lei que determine feriado em nenhum dos dias de carnaval.

No ano de 2012 o Sitratuh/Flor entregou 48 cestas 
básicas. Todos os meses, a entrega de quatro ces-
tas era realizada. Agora em 2013, ao invés de qua-

tro, seis pessoas serão contempladas todo mês. E no lugar 
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 março são:
01. Scheila Andrade, da Dedicada Lavanderia.

02.  Eziani Regina Cardoso, do Mirante’s Restaurante.

03.  Eleonora da Silva Conceição, do Paradores Hotel.

04.  Jovalcir Claudio Pilger, do Restaurante Toca da Garoupa.

05. Sirley Tedesco Francisco, da Pizza na Pedra.

06.  Elizabete da Silva, da SERTE.

E o ganhador do prêmio surpresa foi:
01. Raquel Silva Primo, do Chico’s Bar e Restaurante. Ela 

ganhou uma linda Cesta de Páscoa.

Os vencedores do mês de abril são:
01. Maria Madelon Garcia Cabriotto, do Baía Norte Palace Hotel.

02.  Volnei Bonazza, do Restaurante Bate Ponto.

03.  Claudiomiro dos Santos, do Hotel Jurerê Beach.

04.  Ana Maria Voss, do Costão do Santinho Resort.

05.  Patric dos Santos Paraíba, do Cris Hotel.

06.  Manoel José Natividade Filho, do Lar de Zulma.

E o ganhador do prêmio surpresa foi:
01.  Igor César Aguiar Seeber, do Hotel Brisamar. Ele ga-

nhou 01 almoço no dia das mães, para duas pessoas.

Parabéns a todos e até a próxima edição!

Vencedores dos Vales-Compra
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Os clientes que frequentam Bares e Restau-
rantes, na sua grande maioria, pagam os 
10% (dez por cento), as famosas “gorjetas” 

sobre os produtos e os serviços prestados. Esses va-
lores devem ser repassados aos empregados por meio 
de registro em folha de pagamento, compondo, desta 
forma, a remuneração do Empregado, Art. 457 da CLT, 
“Compreende-se na remuneração do empregado, para 
todos os efeitos legais, além do salário devido e pago 
diretamente pelo empregador, como contraprestação 
do serviço, as gorjetas que receber.”

Porém, nos termos da Súmula 354 do Tribunal Supe-
rior do Trabalho “As gorjetas, cobradas pelo emprega-
dor na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente 
pelos clientes, integram a remuneração do empregado, 
não servindo de base de cálculo para as parcelas de 
aviso-prévio, adicionais noturnos, horas extras e re-
pouso semanal remunerado. (Revisão do Enunciado nº 
290 - TST)”.

As empresas freqüentemente cobram essa taxa 
dos seus clientes, mas não procedem de forma cor-
reta, como determina a legislação. Dividem os valores 
cobrados entre todos os empregados, sem a devida 
anuência do Sindicato. E Além disso, não fazem o re-
gistro em folha de pagamento e muitas vezes, não re-
passam o valor correto que o trabalhador tem direito 
a receber.

A nossa Convenção Coletiva de Trabalho, 2012/2013, 

em sua cláusula trigésima segunda, determina que: 
“As empresas que desejarem firmar acordo coletivo 
com os seus empregados para estipular regras sobre 
a cobrança da taxa de serviço de 10% (dez por cento) 
na conta dos seus clientes, poderão fazê-lo mediante 
um documento específico elaborado pelo SITRATUH, 
que detém a prerrogativa de realizar a respectiva As-
sembléia, na qual o documento será votado.” 

Portanto, a divisão das gorjetas somente tem vali-
dade com a Homologação do Sindicato. O trabalhador 
que queira obter maiores informações a respeito dos 
procedimentos das gorjetas ou que tenha alguma de-
núncia a fazer com relação ao assunto, deve procurar 
o Sindicato imediatamente. O Sitratuh/Flor terá o maior 
prazer em recebê-lo, trabalhador! Nós prestaremos a 
você todos os esclarecimentos possíveis.

FERNANDO RAMOS 
DE FÁVERE, advoga-
do, assessor jurídico 
do Sintratuh/Flor, Pós 
Graduado em Direito e 
Processo do Trabalho, 
Ex. Membro da Comis-
são Estadual de Traba-
lho da OAB/SC, Membro da ACAT – Associação Catari-
nense dos Advogados Trabalhistas de Santa Catarina. 
E-mail: fernando@favereadvogados.adv.br

Orientação Jurídica Trabalhista:
Saiba mais a respeito dos 10% de GORJETAS!

A maior franquia de uma rede de Fast Food 
no mundo foi penalizada pela justiça de    
Pernambuco. A ação civil pública contra 

a empresa foi movida pelo Ministério Público 
do Trabalho. Além de exigir a regularização da 
jornada de trabalho dos funcionários no país, o 
MPT ainda puniu a empresa com uma multa es-
tipulada no valor de R$ 50 milhões, por dano 
moral coletivo.

A justiça determinou também, que a franquia 
não pode fazer qualquer tipo de proibição refe-

rente aos alimentos que os funcionários irão con-
sumir no refeitório. E caso não seja cumprida a 
determinação da lei, a empresa irá pagar uma 
multa mensal equivalente a R$ 3 mil por cada 
trabalhador que esteja sendo coagido ou preju-
dicado.

O Sitratuh/Flor parabeniza a decisão da justiça, 
que puniu de maneira exemplar esta rede de Fast 
Food, que tem aproximadamente 600 lojas, e vem 
cometendo abusos há muito tempo com os mais 
de 42 mil trabalhadores que atuam na franquia. 

Justiça de Pernambuco penaliza 
Rede de Fast Food



Na última quarta-feira, dia 17 
de abril, o vice-presidente da Re-
pública, Sr. Michel Temer recebeu 
a visita do ministro Carlos Alberto 
Reis de Paula, presidente do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST). Na 
ocasião, o ministro fez a entrega 
de um convite para a Sessão Sole-
ne comemorativa ao aniversário de 
70 anos da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). 

A Solenidade será realizada no 
dia 02 de maio, no TST e contará 
com a palestra da Professora Ga-
briela Neves Delgado, cujo tema é: 
“A CLT aos 70 anos: Rumo a um 
Direito do Trabalho Constitucio-
nalizado”. Diversas autoridades já 
confirmaram presença no evento.

Já no dia 18, as assessorias de 
comunicação do CSJT, do TST, e 
de 24 regionais trabalhistas reu-
niram-se, no intuito de tratar das 
diretrizes de divulgação das sole-
nidades, já programadas para co-
memorar o aniversário da CLT. O 
lançamento de um selo comemo-
rativo e a divulgação de peças pu-

blicitárias e vídeos também estão 
previstos para a data alusiva ao 
aniversário de fundação.

Um decreto de lei datado de 1º 
de maio de 1943, criado e assina-
do pelo então presidente Getúlio 
Vargas, deu início a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). E hoje, 
a CLT é considerada o maior pa-
trimônio dos trabalhadores brasi-
leiros. Ao longo dos anos, ela tem 
sofrido inúmeros ataques no Con-
gresso Nacional, na tentativa de 
violar o direito dos trabalhadores.

As centrais sindicais de todos 
os estados do país irão realizar 
uma série de atos no dia 1º de 
maio, considerado o Dia do Traba-
lhador. As manifestações se refe-
rem justamente à defesa da CLT. 
Além disso, as ações defendem a 
jornada de trabalho para 40 horas 
semanais, sem a diminuição dos 
salários dos trabalhadores, e ou-
tros fatores importantes referentes 
à classe.

O Sitratuh/Flor parabeniza a 
CLT pelos 70 anos de história e tra-

dição nacional. E salienta a impor-
tância da Consolidação das Leis 
do Trabalho para todos os traba-
lhadores brasileiros.

O Sindicato dos Trabalha-
dores em Turismo, Hos-
pitalidade, e de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Lancho-
netes da Grande Florianópolis 
realizou com sucesso a entrega 
dos novos Kits de Material Esco-
lar aos seus associados. A novi-
dade é que, para o ano de 2014, 
todos os sócios que tiverem fi-
lhos, com idade até 18 anos, 
estudando na rede de ensino da 
cidade, receberão os novos kits 
das mãos dos diretores. 

Segundo o Presidente do Si-
tratuh, Sr. Anésio Schneider, as 

mudanças nas datas e no con-
teúdo do produto foram aprova-
das pelos sócios e pela diretoria. 
Anésio afirma que o Sindicato 
recebeu muitos elogios por parte 
de todos, principalmente dos as-
sociados.

O Sitratuh/Flor incentiva a 
educação, pois acredita que atra-
vés da qualificação profissional 
conseguimos atingir os nossos 
objetivos e conquistar espaços 
diante da sociedade tão compe-
titiva em que vivemos. E é pen-
sando no futuro, que preparamos 
as crianças de hoje.

CLT comemora 70 anos 

A distribuição dos Kits de Material Escolar
foi realizada com Sucesso no Sitratuh/Flor!
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As vantagens de se associar ao Sitratuh/Flor são inúmeras. Além de o Sindicato cuidar de todos os as-
pectos que dizem respeito aos direitos dos trabalhadores, todos os meses um sorteio de seis vales-compra 
é realizado, e seis sócios são contemplados. A cada mês, um prêmio surpresa também é sorteado aos 
associados. E no início de cada ano, o Sindicato distribui um kit de material escolar aos sócios que têm os 
filhos matriculados na rede de ensino. 

O Sitratuh/Flor ainda oferece uma série de Serviços Assistenciais. Ao todo, são mais de 40 opções 
oferecidas, com um preço bem abaixo dos valores reais de mercado. Todos os serviços têm a finalidade de 
oferecer aos associados um atendimento de qualidade, por um valor bem acessível. E estes valores ain-
da podem ser parcelados em até 06 (seis) vezes e descontados na folha de pagamento dos sócios.

Não perca mais tempo, trabalhador (a)! Associe-se agora mesmo ao Sitratuh/Flor e desfrute de 
todas essas vantagens!

Entre em contato com o Sindicato pelo telefone: (48) 3952-0305 ou pelo site: WWW.sitratuh.org.br
Confira os Convênios do Sindicato:
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Assinatura:__________________________


