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Este ano o Sitratuh/Flor comemora 25 anos de existência e
para festejar essas Bodas de Prata, nada melhor do que compartilhar
das experiências dos trabalhadores que fazem parte da história do
Sindicato. Nesta edição vamos contar um pouco da história de vida de
um dos nossos sócios mais antigos.
Há 33 anos atuando como mensageiro e auxiliar de serviços
gerais, o Sr. Vital Cordeiro Júnior é um dos funcionários mais antigos do
Florianópolis Palace Hotel, o Floph. Os anos de casa devem-se a dedicação
e eficiência desse profissional que, com mais de três décadas de atuação,
nunca faltou o trabalho. Um verdadeiro exemplo de profissionalismo.
Nas horas vagas, Vital gosta de curtir a família, jogar bola,
escutar boas músicas e ir ao estádio de futebol para assistir as partidas
do Avaí, o seu time do coração. De religião católica, casado, pai de quatro
filhos e avô de duas garotinhas lindas, Seu Cordeiro afirma que o trabalho
no Hotel foi muito importante na sua vida, pois proporcionou a ele a
satisfação de garantir o sustento de sua família por todos esses anos.
Emocionado, o mensageiro agradece a toda equipe do hotel pelas
oportunidades e pela confiança depositada nele durante esses 33 anos.
De acordo com este profissional exemplar, não há fórmulas mágicas para
se manter no emprego, é necessário apenas amor e dedicação ao que
se faz.
Ao longo dos anos, foram muitos os momentos marcantes
na vida deste trabalhador de 56 anos de idade. Ele conheceu muitas
personalidades, principalmente atores, atrizes, cantores e jogadores de
futebol. Porém, o fato que mais o marcou foi ter recebido um rosário do
Papa João Paulo II, que nos anos 90 esteve em Florianópolis com a sua
comitiva, para abençoar a cidade.
“Estou muito satisfeito e feliz por participar desta edição do
Informativo do Sitratuh”, afirma o Sr. Vital, que agradece a família pelo
apoio em todos os momentos de sua vida. E o mensageiro encerra a
entrevista dizendo que o Sindicato sempre o auxiliou nas horas em que
ele mais precisou. “Agradeço ao Presidente Anésio Schneider e a todos
os funcionários do Sitratuh/Florianópolis, pelas orientações prestadas
durante esses 25 anos”, conclui o Sr. Vital Cordeiro Júnior.

Parada da Diversidade eleva o
Setor Turístico da Capital
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Setembro é o mês
das flores, da chegada da
primavera e da Independência
do Brasil. É tempo também
de se pensar na estação
mais quente do ano, que
atrai a maior quantidade de
turistas para a nossa cidade.
Na preparação para o verão,
muitos empresários da cidade
estão contratando mão-deobra de outras regiões do país.
Nós concordamos que nessa
época do ano o aumento dos
profissionais é essencial para
não sobrecarregar os demais,
porém, o que esperamos é
mais sensibilidade por parte
do setor patronal na hora das
contratações. O fato que mais
nos preocupa é que muitos dos
profissionais são contratados
temporariamente e quando
passa o período do contrato
de experiência, eles são
simplesmente abandonados

pela cidade.
Essas pessoas chegam
dos mais diversos cantos do
país, e enquanto trabalham
nas nossas praias vivem
em uma situação muitas
vezes
desumana.
Além
de receberem um salário
indevido, geralmente são
feitas promessas de uma vida
melhor, e quando aqui chegam
se deparam com uma situação
bem diferente. Muitos homens
e mulheres são separados de
suas famílias, colocados dentro
de uma casa com diversas
pessoas que nem conhecem.
Alguns
patrões
se
comprometem a trazer essas
pessoas para Florianópolis,
mas quando o contrato de
verão acaba eles não se
movem para transportar esses
trabalhadores de volta para
as suas regiões. Isso gera um
problema social para o nosso

município, pois muitas dessas
pessoas não têm recursos para
voltar para casa e acabam
ficando jogadas pelas ruas.
O Sitratuh/Flor acredita
que há profissionais em
Florianópolis com competência
e realmente qualificados para
trabalhar. Não se faz necessário
contratar pessoas de outras
regiões do país, sendo que
aqui há tantas pessoas
desempregadas necessitando
de uma oportunidade de
trabalho.

Anésio Schneider - Presidente

Nota Importante:
O Ministério Público do
Trabalho (MPT) acionou uma
rede de Fast Food por jornada
criminosa de trabalho. O caso
aconteceu em Pernambuco, onde
em 12 lojas franqueadas foram
encontradas
irregularidades
trabalhistas. O não pagamento
do salário mínimo e a criação
da “jornada móvel variável de
trabalho” foram os itens que

mais chamaram a atenção do
Ministério Público.
O MPT atribuiu à franquia
de Fast Food, que é conhecida
mundialmente, a aplicação de
uma multa no valor de R$ 30
milhões, por dano moral coletivo.
Todas as indenizações pagas
serão revertidas ao Fundo de
Amparo ao Trabalhador.
O Sitratuh/ Flor apóia o

Ministério Público do Trabalho
por esta punição exemplar. É um
verdadeiro absurdo a exploração
dos trabalhadores nessa Rede de
Fast Food. Este exemplo deveria
ser empregue em Florianópolis,
onde muitos trabalhadores
também ficam a mercê dos
patrões, quanto aos seus horários
de trabalho.

Informativo do Sitratuh/Flor – Expediente
Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores
em Turismo, Hospitalidade, Hotéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes, Salões de Beleza,
Barbeiros, Manicures, Instituições Beneficentes, 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
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A importância de uma Boa Higiene Bucal
Manter a boca, os dentes e as gengivas sempre
limpos e saudáveis é a melhor maneira de se evitar os
tártaros, as cáries, a gengivite e a periodontite. Uma
boa higiene oral, realizada diariamente, deixa o sorriso
bonito e preserva um hálito puro.
Além da estética, a boa higiene bucal melhora a
qualidade de vida das pessoas. “Quando você não cuida
dos dentes a tendência é perdê-los mais cedo. Sendo
assim, você não consegue mastigar bem
os alimentos e nem falar corretamente”,
é o que aponta a Dra. Iara Godinho.
Segundo a dentista, para evitar situações
de mau hálito é fundamental além da
escovação, a procura regular por um
especialista em odontologia.
Para evitar a placa bacteriana,
principal fator que leva a formação de
doenças como cáries e periodontite,
é necessário que se escove os dentes
pelo menos três vezes ao dia, e que se
acrescente a escovação o uso do fio
dental. Além disso, é fundamental o uso
de flúor, pois ele protege e fortalece os
dentes.
A visita ao dentista deve ser
semestral, ou seja, de seis em seis
meses, regularmente. E os alimentos
consumidos devem ser balanceados,
procurando seguir uma dieta equilibrada,

contendo frutas, verduras, carnes, peixes, entre outros
itens considerados importantes para manter a saúde
bucal.
A Doutora Iara Godinho, que atua na área desde
1988, presta serviços na Sede do Sitratuh/Flor. Ela é uma
das conveniadas na série de serviços oferecidos pelo
Sindicato aos trabalhadores da categoria. Agende já a
sua visita e permaneça com um sorriso lindo e saudável!

Subsede dos Ingleses completa
nove anos
Desde 2006, as portas
da Subsede dos Ingleses estão
abertas aos trabalhadores da
categoria. Porém, o trabalho
foi iniciado no ano de 2003,
pelo Presidente do Sitratuh/
Flor, Sr. Anésio Schneider,
que na época exercia o cargo
de Diretor do Sindicato.
Com
uma
atitude
extremamente
visionária,
Anésio abriu as portas da
sua
residência
e contou com
a
participação
expressiva
de
sua
esposa,
para atender as
necessidades dos
trabalhadores. Na
época,
algumas
pessoas
lutaram
contra a sua idéia
de criar a Subsede
que iria atender
todo o Norte da
Ilha.

As
evidências
foram
favoráveis, sendo que a
procura por atendimentos foi
imediata e crescente. Por três
anos, a casa do Presidente
serviu de sede para todos que
procuravam uma orientação
profissional. E finalmente,
no mês de junho de 2006
a Subsede dos Ingleses foi
inaugurada.

Ganhadores das Cestas
Básicas de Agosto
Todos os meses o Sindicato dos
Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade, Hotéis,
Restaurantes, Bares, Lanchonetes e Similares da
Grande Florianópolis, realiza um sorteio de quatro
cestas básicas para os seus sócios. E os sortudos
ganhadores do mês de agosto são:
01. Maria das Dores Fermiano Teodoro, do
Restaurante Comer Bem.
02. Ana Lúcia dos Santos, do Costão do Santinho
Resort.
03. Aldair Souto Santos, do Café do Riso.
04. Beatriz de Fátima Esteves, do Hotel São
Sebastião.
Parabéns a todos e até a próxima edição!

Lummertz é o novo Secretário
Nacional de Políticas de Turismo
O ex Secretário do Turismo de Florianópolis, Sr.
Vinícius Lummertz da Silva, recebeu saudações
diretamente do Ministro do Turismo, Sr. Gastão
Vieira, no dia 13 de setembro, em Brasília.
Vinícius foi nomeado e agora é o novo Secretário Nacional de Políticas de Turismo.
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Parada da Diversidade eleva o setor
turístico da Capital

A

Foto: Ricardo Wol - Agência RBS

Parada da Diversidade reuniu
aproximadamente 60 mil pessoas
na Avenida Beira Mar, em
Florianópolis. A sétima edição do evento
aconteceu no dia 09 de setembro e nem
mesmo a chuva conseguiu ofuscar o brilho
dos participantes.
Alegria e Irreverência marcaram
a festa que seguiu do Koxixos em direção
ao trapiche. Ao todo, seis trios elétricos
de música pop embalaram a multidão
que reuniu homosexuais e simpatizantes
de todas as idades, na Capital. O tema
escolhido para este ano foi: “Amar é
um direito de todos”, que já havia sido
abordado anteriormente, na edição do
ano de 2006.
O
evento
organizado
pela
Associação dos Empreendedores GLBTS
de Santa Catarina (AEGLBTS/SC), já faz
parte do Calendário Oficial dos Eventos
de Florianópolis. A Parada atrai turistas de
diversas regiões do país e até mesmo de
outras nacionalidades.
O público extremamente seleto e
exigente lotou muitos hotéis e pousadas
da cidade, proporcionando um aumento
bastante significativo para o setor turístico
de Florianópolis no Feriado de Sete de
Setembro. Desde 2005, ano em que se
realizou a 1ª Parada da Diversidade na
Ilha, a Capital se tornou bastante receptiva
ao público GLBTS. A edição de 2011
bateu recorde de público, com 120 mil
participantes.
Diante da importância do evento
para o turismo da região, é necessário
que os empresários direcionem o olhar
para esse público, a fim de proporcionar
melhorias no atendimento e na oferta dos
serviços para os próximos anos. Assim,
conseguiremos conquistar ainda mais a
família GLBTS.
O Sitratuh/Flor apóia a Parada da
Diversidade, que aquece o calendário dos
eventos de Florianópolis. Já estamos no
ritmo da temporada e as festas do mês de
outubro movimentam o setor turístico da
cidade, que já se prepara para o verão e
para o carnaval.
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As Festas de Outubro movimentam o
Turismo de Santa Catarina

O

Turismo em Santa Catarina mobiliza cerca de oito
milhões de pessoas por ano. São turistas vindos das
mais diversas regiões do Brasil e do mundo. Só no
mês de outubro, 12 festas típicas atraem aproximadamente
um milhão de turistas para o Estado. A mais famosa delas,
a OKTOBERFEST, em Blumenau, recebe mais de 600 mil
visitantes, todos os anos. E na Capital, a Fenaostra também
movimenta o setor.
Em Florianópolis, além das festas típicas, o turismo de eventos e
o turismo da terceira idade estão crescendo significativamente
nos últimos anos. Com a chegada do verão, a preocupação do
SITRATUH/FLOR está voltada para as adequações do setor em
receber esses turistas e para a questão das vias de acesso a
cidade, que estão diariamente mais caóticas.
A realização de congressos, convenções e eventos de grande
porte estão ganhando cada vez mais espaços na cidade e em
nosso Estado. Anualmente, são contabilizados mais de 10 mil
eventos realizados nos mais de 100 espaços catarinenses.
Dados da (ABIH) Associação Brasileira da Indústria de Hotéis

apontam que o setor hoteleiro registrou um crescimento de
mais de 100% nos últimos quatro anos.
A hotelaria catarinense oferece mais de 150 mil empregos
diretos e indiretos. Porém, muitos desses profissionais são
contratados temporariamente e geralmente são trazidos
de outras regiões, sem nenhum preparo para trabalhar na
rede hoteleira. Esse é um fato que preocupa o Sindicato
dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Lanchonetes da Grande Florianópolis.
Existem muitos trabalhadores com qualificação profissional
em nossa cidade, o que não há é um salário descente para
atrair esses trabalhadores para o setor.
Se os trabalhadores do turismo e da hotelaria recebessem um
salário digno e compatível com a profissão, não precisaríamos
procurar mão de obra, muitas vezes desqualificada, fora da
grande Florianópolis. O que não é possível aceitar é que um
estudante passe de quatro a cinco anos se dedicando a uma
faculdade, investindo na qualificação profissional, para depois
chegar ao mercado de trabalho e receber um “salário de fome”.
Será que os patrões trabalhariam 08h ou 12 horas por dia
para receber no final do mês R$800,00 de salário? Isso é um
verdadeiro descaso com o trabalhador e já está repercutindo
até mesmo nas contratações e nas Faculdades, algumas
chegaram a fechar o curso de Hotelaria, por falta de procura.
Porém, tantas outras instituições de ensino que continuam
preparando os estudantes para o mercado de trabalho,
certamente, assim como nós, estão à espera de um tratamento
mais respeitoso para os trabalhadores da categoria.
E quanto aos empresários, que contratam esses trabalhadores
de outras regiões, devem se preocupar não só com a vinda
dessas pessoas na temporada, mas principalmente com a volta
deles para sua cidade de origem. Muitos desses trabalhadores
acabam ficando literalmente “jogados pela cidade” após o
término de seus contratos, nos gerando um problema social.

As Assembléias Gerais começam em
Fevereiro. Participe!
As Convenções Coletivas de Trabalho são de
extrema importância para todos os trabalhadores. E
a luta do Sitratuh/Flor é fundamental nesse processo
de busca por melhores salários e conquistas para as
nossas categorias. Porém, é essencial a participação
dos trabalhadores nas Assembléias Gerais, que se
realizam no mês de fevereiro.
Esta é uma oportunidade importante dos
trabalhadores falarem a respeito dos seus problemas,
sejam eles individuais ou coletivos, dentro dos seus
locais de trabalho. Participar das Assembléias é uma
maneira de lutar pelos seus direitos. O sindicato
se torna mais forte quando os trabalhadores estão

unidos e engajados na luta por melhores condições
de trabalho e de salário. Portanto, contamos com a
participação de todos!
Os Kits de Material Escolar serão distribuídos
para os sócios que têm filhos estudando na rede de
ensino. Ainda está em tempo de se filiar ao Sindicato.
Quem se filiar até o dia 31 de outubro receberá
os kits no mês de janeiro. As datas e os locais das
Assembléias ainda serão definidos e nos próximos
Informativos do Sitratuh/Flor nós teremos maiores
informações.

Acompanhe e se agende!
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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.

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SÓCIO
Já foi sócio deste Sindicato? SIM (

) – NÃO (

)

Nº de Inscrição:.............................................
Nome:................................................................................................................................................................................................................
Endereço:....................................................................................Nº................ Bairro ....................................... Cidade ...............................
Cep............................................................Naturalidade ......................................................... 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 ...............................................................................................................................................................

.................../.............../..............

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.

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

............................................................................................
Assinatura

Proponente: ..............................................................................................
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Os Serviços Assistenciais do Sindicato
As vantagens de se associar ao
Sitratuh e utilizar os Serviços Assistenciais 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, assim como os dependentes, obtêm des-

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 Esportes 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

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 consultas é necessário agendar com aproximadamente 30 dias de antecedência.

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 Sobreloja, 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

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

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

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

MENINO DEUS
Rua Jornalista Oswaldo Mello,
73, Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3204-8679

CFC LITORAL
Rua General Bittencourt, 603,
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3222-7296

LAB. de ANATOMIA PATOLÓGICA Dr. FELIPE XAVIER
Rua Jerônimo Coelho, 389 S/46,
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3224-1511

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

LABORATÓRIO BIOEXAME
Rod SC 403, 6477 S/03 e 04,
Ingleses, Florianópolis
Fone: (48) 3269-3461

LABORATÓRIO SANTA LUZIA
Fone: (48) 3952-4200
CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA
E REABILITAÇÃO
FISIO NORTE FISIOTERAPIA
Rod. SC 403, 5026 S/05, Ingleses, Florianópolis
Fone: (48) 3266-0519

MASSOTERAPIA
O3 SAÚDE VITAL
Avenida Rio Branco, 1116, S/04
Fone: (48) 3024-4200 ou
(48) 9941-0983
Falar com Daniele
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Sucesso total marca a 13ª Corrida dos Garçons e a 1ª
Edição da Corrida das Garçonetes
A 13ª Edição da Corrida
dos Garçons foi um verdadeiro
sucesso. O evento promovido pelo
Sitratuh/Flor já é considerado
tradição em Florianópolis. A
edição desse ano foi realizada no
dia 13 de agosto, no Ginásio de
Esportes do SESC da Prainha, na
Capital.
A corrida foi organizada
pelo Diretor Luís Augusto
da Silva Rodrigues e contou
com a presença da imprensa
local, de alunos da rede
municipal de ensino, além de
familiares e amigos dos garçons
participantes. Os primeiros
colocados
receberam
a
premiação diretamente das mãos
do Presidente Anésio Schneider.
Pensando em todos os
trabalhadores da categoria, o
Sitratuh lançou nesta edição
a 1ª Corrida das Garçonetes,
que contou com vinte e duas
participantes
inscritas.
O
primeiro lugar foi conquistado
pela garçonete Priscila Martins,
representante do Costão do
Santinho.
Já
na
categoria
masculino, o garçom Glauber
Baldez do Canto, representante

do Costão do Santinho,
conquistou o tri-campeonato.
Segundo o Presidente Anésio,
eventos como esse, além
de proporcionar lazer aos
trabalhadores, os aproxima
ainda mais do Sindicato e dos
colegas de profissão.
A Corrida dos
Garçons e das Garçonetes
é uma forma carinhosa e
divertida de comemorar o
“Dia” desses profissionais
que atuam de forma
marcante no Turismo da
Grande
Florianópolis.
Há 13 anos o Sindicato
dos Trabalhadores em
Turismo, Hospitalidade,
H o t é i s ,
Restaurantes,
Bares
e
Lanchonetes
da
Grande
Florianópolis
comemora o Dia
dos Garçons. E
os trabalhadores
da categoria já
podem
esperar
mais
novidades
para o próximo
ano.

Agenda Cultural

12/10/2012 - O grupo The Platters se apresenta na
Capital. Um dos grupos mais famosos da Era do Rock
agita a noite de Florianópolis, com os seus grandes
sucessos: My Prayer e Smoke Gets In Your Eyes,
entre outros. Local: Teatro Pedro Ivo, às 21h. Maiores
informações pelos telefones: (48) 3665-1630 ou (48)
3206-5559.
13/10/2012 – Para os fãs do Jota Quest, o grupo
apresenta em Floripa as composições do seu novo CD.
O Show “Folia & Caos” comemora os 15 anos de carreira
do grupo. Local: P12, em Jurerê Internacional, às 19h.
Maiores informações pelo fone: (48) 3284-8156.

26 e 27/09/2012 – O espetáculo “Antes que o mundo
acabe”, criado a partir dos mitos de que o mundo
acabará em 2012, será apresentando na Capital. Este
é o mais novo espetáculo do aclamado “Terça Insana”.
Local: Teatro Pedro Ivo, às 21h. Maiores informações
pelo telefone: (48) 3665-1630.
10 a 21/10/2012 – Acontece em Florianópolis, a 14ª
Edição da Fenaostra. A Festa Nacional da Ostra e da
Cultura Açoriana faz parte do calendário das festividades
de outubro, em Santa Catarina. O evento envolve shows
e muita gastronomia. Local: Centro de Convenções
Centrosul.

