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Cobertura Especial da 1ª Manifestação dos Trabalhadores
dos Hotéis, Bares e Restaurantes da Capital

A

pesar do descaso por parte do Sindicato Patronal, que se recusou a
receber os líderes da manifestação dos
Trabalhadores que representam o setor de Hotéis, Bares e Restaurantes de
Florianópolis, a luta dos trabalhadores
ganhou corpo. Com a cobertura da imprensa falada, escrita e televisiva, que
atuou de forma marcante neste episódio histórico, os trabalhadores do setor
finalmente ganharam voz.
Pela primeira vez na história de Florianópolis, os trabalhadores da categoria
saíram às ruas para reivindicar os seus
direitos. E a manifestação contou com a
cobertura da emissora de TV RIC Record,
e da TV Band SC, em matérias que foram
ao ar no dia 13 de junho, e que podem ser
visualizadas no site do Sitratuh/Flor. Basta
acessar: WWW.sitratuh.org.br e conferir.
Além das emissoras de TV, os jornais
Notícias do Dia e Diário Catarinense tam-

bém noticiaram o fato histórico realizado
pelo Sitratuh/Flor, em suas versões online.
E a Rádio Record noticiou ao vivo os “porquês” da manifestação, com uma entrevista exclusiva do Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores, Sr. Anésio Schneider.
A Assessoria de Comunicação do Sitratuh/Flor está trabalhando cada dia

mais, com a finalidade de fortificar as
ações dos trabalhadores, em prol de
uma categoria muito mais forte e mais
valorizada. E a imprensa está à espera
de um posicionamento por parte do
Presidente do Sindicato Patronal, que
até o momento não deu nenhuma declaração a respeito do assunto.
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O mês de junho, em que comemoramos o Dia de São
Pedro, foi marcado por uma série de manifestações importantes para a história do Sitratuh/Flor. Esta Diretoria
consciente e atuante reuniu os trabalhadores das categorias em que ela representa e saiu às ruas da Capital, em
busca de melhorias salariais e de melhores condições de
trabalho para cada trabalhador.
Sabemos que a luta é árdua, e que nada será fácil.
Porém, estamos certos de que juntos, Sindicato e trabalhadores, podemos construir uma história diferente, mais
digna e justa, a fim de que todos da categoria possam
atuar na profissão com alegria e satisfação. As nossas
manifestações são pacíficas, e movidas por um sentimento de luta contra o descaso do setor patronal.
Santa Catarina foi escolhido pela 6ª vez consecutiva o
“Melhor Destino Turístico do Brasil”, e isso se deve pelo
trabalho eficaz e exemplar de cada um dos trabalhadores
que atua no nosso setor. Só que esse trabalho não está
sendo valorizado pelos empresários, que ainda vivem na
ilusão de que o dinheiro é tudo o que vale nesta vida.
Mas do que vale todo o dinheiro desses empresários,
se eles não tiverem uma equipe de trabalhadores suficientemente capaz para oferecer o que há de melhor ao consumidor? As portas dos seus estabelecimentos comerciais certamente já estariam fechadas há tempos.
Os trabalhadores das categorias em que o Sitratuh/
Flor representa estão, finalmente, abrindo os olhos e percebendo que a mudança só acontece quando arregaçamos as mangas e nos engajamos na luta em prol dessas
mudanças. A história da humanidade é feita de lutas, de
batalhas, aonde o povo se reúne em busca de soluções.
E é justamente isso que nós buscamos: Soluções para
os problemas dos trabalhadores do nosso setor! Este é
apenas o início de uma
nova era. E juntos vamos
escrever uma nova história, repleta de conquistas
e realizações. Estamos
confiantes nesta nova etapa que se inicia. E vamos
percorrer de mãos dadas
às ruas de Florianópolis,
na luta pacífica e constante
por nossos direitos.
Anésio Schneider
Presidente do Sitratuh/Flor
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Inicia a 10ª edição do
Campeonato de Futsal do
Sitratuh/Flor!

A 10ª edição do Campeonato de Futsal do Sitratuh/Flor iniciou
no dia 10 de junho. Coordenado pelo Diretor Jorge Luis Domingos, mais conhecido como “Jorginho Garçom”, a novidade desta
edição é que o torneio está aberto para todos os trabalhadores da
categoria, sejam eles associados ou não do Sindicato.
Os jogos acontecem todas as segundas e terças-feiras, na FAEC,
localizada na Rua Irmã Bonavita, nº 450, no Bairro Capoeiras.
Sempre com dois jogos diários, um das 15h às 16h, e outro das
16h às 17h. Ao todo, 13 equipes disputam entre si, a fim de conseguirem as primeiras colocações.
Segundo o organizador “Jorginho Garçom”, o Campeonato se realizará durante todo o mês de julho. De acordo com o Presidente, Sr.
Anésio Schneider, é uma satisfação reunir os trabalhadores da categoria em mais esta edição do Campeonato de Futsal do Sitratuh/Flor.
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Trabalhadores de Hotéis entram
em Greve em Salvador
O fato aconteceu em Plena Copa das Confederações.

Aproximadamente 700 trabalhadores do setor hoteleiro de Salvador entraram em Greve, isso bem na época em que o Brasil
realizava a Copa das Confederações, e que a cidade abrigaria as
seleções do Brasil e do Uruguai. O Sindicato, que reivindica um reajuste salarial de 10 %, afirma que os patrões só querem oferecer
5% de aumento.
Além do reajuste, o Sindicato dos Trabalhadores da categoria
exige um Piso Salarial de R$ 790,00 para os que trabalham em hotéis cinco estrelas, de R$ 750,00 para os que trabalham em hotéis
quatro estrelas, e de R$ 720,00 para os estabelecimentos em que
trabalham até 20 empregados.
Segundo o Presidente do Sindicato dos Empregados em Comércio Hoteleiro e Similares da Cidade de Salvador (SindHotéis), Sr.
José Ramos, os trabalhadores da categoria votaram em favor da
greve, depois de sete meses de negociações desfavoráveis por
parte do setor patronal.
Três hotéis de Salvador foram afetados com a greve dos trabalhadores, e isso parece ser apenas um aviso da categoria, para que
uma posição favorável seja tomada em favor dos trabalhadores
do setor, o quanto antes. Os trabalhadores de Hotéis de diversos
estados do Brasil ameaçam parar de trabalhar durante a Copa do
Mundo, caso as reivindicações da categoria não sejam atendidas.

O Sindicato Patronal enviou uma nota à imprensa, informando
que lamenta muito pela posição tomada pelos responsáveis do
SindHotéis. De acordo com os patrões, foi oferecido um repasse
no valor do INPC, equivalente a 6,20% aos trabalhadores que ganham salários acima do piso, e diferentes valores de pisos salariais, divididos por categorias.
Na ocasião, o Sindicato dos Patrões divulgou que continua aberto às negociações com os representantes dos trabalhadores do
setor, a fim de que as partes entrem em acordo. O Sitratuh/Flor
vem a público afirmar que apóia incondicionalmente a greve dos
trabalhadores de Salvador.
Estabelecimentos comerciais não andam sozinhos, muito menos
geram lucros para os patrões, sem o trabalho árduo e eficiente
dos trabalhadores. Chega de omissão, e de descaso com o nosso
setor! Necessitamos sim, mostrar que a nossa categoria é unida e
que a nossa causa é justa.
Precisamos nos armar pacificamente, em busca de melhorias
para todos nós. Contamos com o seu apoio, trabalhador (a). Essa
luta é de todos nós! Vamos conosco, em busca de soluções reais
para resolver os problemas enfrentados diariamente pelos trabalhadores do nosso setor. Unidos, nós somos muito mais fortes!
Pense nisso, Trabalhador (a)!

Vem aí a 14ª Edição da Corrida do Garçom
e a 2ª Corrida das Garçonetes, na Capital
As inscrições já estão abertas para a 14ª Edição da Corrida do Garçom, em Florianópolis. O evento organizado pelo
Sitratuh/Flor, contará esse ano, com a 2ª Corrida das Garçonetes. Em 2012, a Corrida foi realizada no SESC, contou
com inúmeros participantes da categoria e foi um verdadeiro
sucesso, batendo recorde de público.
A 14ª Corrida do Garçom e a 2ª Corrida das Garçonetes
já têm data marcada para 2013, será realizada no dia 12 de
agosto. Os interessados devem entrar em contato com o
organizador, Sr. Jorge Luis Domingos, conhecido por todos
como “Jorginho Garçom”, o quanto antes, a fim de garantir a
vaga na competição.
Segundo o Presidente do Sitratuh/Flor, Sr. Anésio Schneider,
é uma satisfação muito grande para o Sindicato promover
este evento, que já virou tradição na cidade de Florianópolis. Schneider acrescenta que, todos os amigos e familiares
dos participantes serão muito bem vindos no local. Maiores
informações pelos telefones: (48) 8415-8904 ou (48) 99191465.
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Sitratuh/Flor rea
em frente a

s trabalhadores das entidades beneficentes e filantrópicas da Grande Florianópolis realizaram uma manifestação em frente à sede da Fecomercio, na Capital. O
protesto, organizado pelo Sitratuh/Flor, reuniu cerca de 100
trabalhadores que, com faixas e cartazes, reivindicavam por
melhorias salariais.
Os Presidentes dos Sindicatos dos Trabalhadores de Joinvile, Criciúma e Brusque estiveram presentes na manifestação, juntamente com o Presidente da Fetratuh, Sr. Henrique
Bublitz, em apoio ao Sindicato dos Trabalhadores de Florianópolis.
De acordo com o Sr. Abrahão Abreu Pereira, um dos Diretores do Sitratuh/Flor, que trabalha na SERT por exatos 19
anos, a maioria dos funcionários do setor necessitam traba-

lhar em dois ou até três empregos, a fim de garantir o sustento
da família.
Segundo Abrahão, há mais de 10 anos os trabalhadores
da categoria estão à espera de um ganho real, pois o aumento
repassado é sempre só o da inflação. Já o Presidente do Sitratuh/Flor, Sr. Anésio Schneider, afirma que a luta tem como
propósito principal, fechar a Convenção, pois os trabalhadores das entidades beneficentes, religiosas e filantrópicas não
conseguem fechar a Convenção há dois anos.
De acordo com o Sr. Joci Luiz de Souza, Presidente do Sethobru, o Conselho se reuniu e resolveu não fechar nenhuma
Convenção que seja abaixo do Piso Estadual. A manifestação
contou com a cobertura da equipe da TV Ric Record, do Jornal impresso Notícias do Dia, e do Diário Catarinense Online.
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liza manifestação
Fecomercio
Após uma hora e meia de protestos, o vice-presidente
da Fecomercio, Sr. Célio Spagnoli e o Assessor Jurídico da
entidade, Dr. Rafael Arruda, resolveram atender a comissão
formada pelos presidentes dos Sindicatos dos Trabalhadores
de Florianópolis, Brusque, Joinvile, e Criciúma, por um dos
diretores do Sitratuh/Flor e pelo Presidente da Fetratuh.
A reunião foi acompanhada pela Assessora de Comunicação do Sitratuh/Flor, jornalista Hiamir Polli, que repassou os
dados acordados para a imprensa. Depois de muitas negociações, foi fechada a Convenção de 2011 para 2012, de 2012
para 2013 e de 2013 para 2014.
As partes chegaram ao seguinte acordo: No período que
compreende do dia 1º de maio ao dia 31 de outubro de 2013,
o Piso Salarial fica firmado no valor de R$ 875,00. E de 1º de

novembro a 30 de abril de 2014, o Piso passa para R$ 900,00.
Para os que ganham acima do Piso, ficou estabelecido um
reajuste de 7,5%. Já no acordo retroativo, ficou estabelecido
um Piso de R$ 638,00 para os anos de 2011 à 2012, com
um reajuste de 7% para os que ganham acima do Piso, e para
os anos de 2012 à 2013, um Piso de R$800,00, com um
reajuste de 5% para quem ganha acima do Piso.
“Não podemos tomar posições insolúveis. A norma está
estabelecida, e nos próximos 12 meses estaremos atendendo
as vontades das partes”, afirma o vice-presidente da Fecomercio, Sr. Célio Spagnoli. De acordo com o Presidente do
Sitratuh/Flor, Sr. Anésio Schneider, a comissão saiu vitoriosa
desta reunião com os representantes da Fecomercio, e a manifestação foi devidamente válida.

Página 6 					

INFORMATIVO DO SITRATUH 			

Junho/Julho 2013

Sitratuh/Flor real
histórica em
O Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade, e de Hotéis, Restaurantes, Bares e Lanchonetes
da Grande Florianópolis realizou na Capital, a primeira
manifestação dos trabalhadores da categoria. Os manifestantes se reuniram em frente ao Sindicato Patronal
para protestar contra a conduta dos patrões nas negociações da Convenção Coletiva.
O protesto realizado no dia 13 de junho, em frente à
Praça Olívio Amorim, na Avenida Hercílio Luz, reuniu
aproximadamente 200 trabalhadores. Nas faixas, e ao
coro dos manifestantes, ouvia-se a insatisfação com relação ao setor patronal, que resolveu não se pronunciar.
Segundo o Presidente do Sitratuh/Flor, Sr. Anésio
Schneider, a proposta do Sindicato dos Trabalhadores
é de um Piso Salarial de R$875,00 até o mês de novembro de 2013, e de R$ 920,00 a partir de dezembro.
Além disso, um ganho real de 5% a cima do INPC, e um
adicional noturno de 35%. Outros itens também estão
sendo reivindicados pelos trabalhadores da categoria.
A manifestação, que iniciou por volta das nove horas
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Florianópolis
da manhã, permaneceu em frente ao Sindicato Patronal
por mais de duas horas, porém, o Presidente do Sindicato não atendeu a comitiva dos representantes dos trabalhadores, resolveu não gravar entrevista, e até o momento não se manifestou a respeito das reivindicações.
Os trabalhadores do setor ameaçam parar de trabalhar
no verão, caso nada seja resolvido. De acordo com Schneider, os trabalhadores estão cansados do descaso dos
patrões, e resolveram não mais se calar diante dos abusos cometidos no setor.
A manifestação percorreu algumas ruas do Centro de
Florianópolis, depois se reuniu na escadaria da Catedral
Metropolitana e por fim, terminou em frente a Câmara
Municipal de Vereadores da Capital. Alguns vereadores
já se manifestaram a favor dos trabalhadores do setor.
O Presidente do Sitratuh/Flor ainda espera por uma
mesa de negociações justa e por um posicionamento
real por parte do setor patronal, a fim de que se solucionem os problemas dos trabalhadores da categoria, que
não suportam mais serem explorados e desvalorizados.
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Manifestação do Sitratuh /

D

os dias 08 a 10 de maio, foi realizado a 27ª
Edição da Encatho, no Centro de Convenções
de Florianópolis, o Centrosul. Na ocasião, aproximadamente 70 manifestantes do setor Hoteleiro de
Florianópolis se reuniram em frente ao local do evento
para protestar contra os patrões.
Com faixas e cartazes os manifestantes do setor
pedem melhorias salariais, e cursos de capacitação
para os trabalhadores que conquistaram pela 6ª vez
consecutiva o título de Melhor Destino Turístico do
País, para Santa Catarina. A manifestação contou
com o registro fotográfico do jornal Diário Catarinense.
Segundo o Presidente do Sitratuh/Flor, Sr. Anésio
Schneider, esta é apenas a primeira de muitas manifestações que o Sindicato dos Trabalhadores pretende realizar este ano. Ações estas, que visam beneficiar os trabalhadores, fazendo com que os patrões
ouçam as reivindicações da categoria.
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CARTILHA DO TRABALHADOR

Trabalhador, a gorjeta é sua.
Lute por seus direitos!
Circula na internet um abaixo-assinado, que pode beneficiar aproximadamente três milhões de trabalhadores do setor da gastronomia e da hospedagem. A grande
maioria dos consumidores contribui de forma espontânea com a
taxa de serviços cobrada pelos bares, restaurantes e hotéis da
nossa cidade, do nosso estado, e do nosso país.
O fato é que esta gorjeta, que pertence única e exclusivamente aos trabalhadores, é repassada pelos patrões, quando e da
forma que eles querem, e parte do setor empresarial nem sequer
repassa essas gorjetas. Um verdadeiro absurdo, que vem acontecendo constantemente no nosso setor.
Segundo o Presidente da Contratuh, Sr. Moacyr Roberto
Tesch, cada assinatura colhida é extremamente importante e irá
beneficiar a Previdência Social com mais recursos, pois as assinaturas colhidas visam a Regulamentação
das Taxas das Gorjetas.
O Sitratuh/Flor apóia o abaixo-assinado e vem a público pedir que os trabalhadores, familiares e amigos colaborem, pois cada assinatura é muito importante nessa luta que só visa beneficiar os trabalhadores
da categoria. Trabalhador (a), lute por seus direitos!

Vencedores dos Vales-Compra

N

o ano de 2012 o Sitratuh/Flor fez a entrega de 48
cestas básicas. Todos os meses era realizada a
entrega de quatro cestas. A novidade de 2013 é

que, ao invés de quatro, seis pessoas serão sorteadas todo
mês. E no lugar da cesta, agora o vencedor leva para casa
um vale-compra, o que possibilitará que ele compre os produtos que quiser, dentro do valor estipulado pelo Sindicato.
Além disso, a cada mês será sorteado um prêmio surpresa.

Os vencedores do mês de maio são::

01. Carlos Endrigo de Leis, do Bar John Bull.
02. Paulo Donizete Antunes, da Styllus Festas.
03. Ivonete A. Merell, do GAPA.
04. Genivaldo Isaias Vieira, do Scuna Sul Passeios.
05. Rafael de Melo Lucena, da Pizza Hut.
06. Carlos Antonio Pereira de Ávila, da Lavanderia
Vittalave.

E o ganhador do prêmio surpresa foi:

01. José Henrique Botelho, do Clio Aero Meal. Ele
ganhou um vale-compra no valor de R$ 100,00.

Os vencedores do mês de Junho são:

01. Janete Aparecida Babinski, do Restaurante Chef
Waldemar.
02. Maria da Luz Rodrigues dos Santos, da AFLODEF.
03. Ivone Terezinha Muller, do Restaurante Central.
04. Yara Bousfield, da Mega Star Festas.
05. Renato da Silveira Ribeiro, da Lavanderia Lave
Bras.
06. José Alcides Machado, da Marina Blue Fox.

E o ganhador do prêmio surpresa foi:

01. Paula Fabiana Costa de Aguiar, do Hotel Ibis.
Ela ganhou um vale-compra no valor de R$ 100,00.

Parabéns a todos e até a próxima edição!
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As vantagens de se associar ao Sitratuh/Flor são inúmeras. Além de o Sindicato cuidar de todos os aspectos 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 ainda 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:__________________________

