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Palavra do Presidente
Estamos em pleno verão; a cidade está repleta de turistas e os números tendem a
fechar em alta novamente, apesar de velhos erros continuarem acontecendo no Turismo e na
Hospitalidade da Grande Florianópolis. A infraestrutura é o maior deles; a cidade continua com
falta de água, quedas de energia constantes, estradas mal planejadas e esburacadas, além
da rodoviária e do aeroporto – portas de entrada para a maioria – permanecerem aquém do
porte já conquistado por Florianópolis.
Mas o SITRATUH não fica parado. Enquanto muita coisa permanece igual, nós demos
passos importantes na busca pela valorização e pela qualificação do trabalhador. Como
membros do Comtur e do Floripa Pró-Turismo, estamos fazendo a nossa parte, criando e
mantendo parcerias com entidades de ensino e aperfeiçoamento profissional; propondo
soluções para os gargalos da cidade; demonstrando que não há mais alta e baixa temporada
por meio dos números do Turismo de Eventos; conquistando acordos superiores ao piso com
empresas e para categorias inteiras, como foi o caso das agências e operadoras de turismo,
cuja sensibilidade do presidente do SINDETUR/SC, Sr. Mário Edmundo Jardim Lobo Filho, nos
faz crer que estamos no caminho certo, mantendo as portas abertas ao diálogo para todos:
governo, entidades, sindicatos parceiros e patronais.
Que seja um ano de colheitas positivas para todos os trabalhadores do SITRATUH e que
o Turismo e a Hospitalidade só cresçam em número e, principalmente, em qualidade.

Anésio Schneider
Presidente do SITRATUH
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Qualificação
do trabalhador
Já estão confirmados
os novos cursos de Excelência
no Atendimento ao Público, em
parceria com o SENAC, e de
Espanhol, em parceria com o IFSC.  
As inscrições já estão abertas e os
cursos são totalmente gratuitos.
Procure o SITRATUH e faça a sua
inscrição.

Semana da Mulher
Uma semana de homenagens
No Dia Internacional da Mulher, o
SITRATUH resolveu reservar uma semana inteira
de homenagens àquelas que fazem o mundo
mais suave, sensível e forte. Do dia 02 ao dia 06
de março, toda sócia, filha ou esposa de sócio do
Sindicato poderá desfrutar de pequenos carinhos
para a beleza feminina.
Os serviços serão oferecidos dentro do
horário de funcionamento do SITRATUH, das 9h
às 12h e das 13h às 17h, tanto na sede do Centro
quanto na do Norte da Ilha (Ingleses). Quem não for
sócia também poderá participar mediante senha a
ser distribuída na recepção do Sindicato.

O Carnaval é uma época em que o brasileiro se entrega à alegria e Florianópolis é um dos destaques da
folia nacional. Mesmo aqueles que não curtem a festa, aproveitam para descansar, rever amigos e a família.
O SITRATUH alerta aos hotéis, bares, restaurantes, lanchonetes, agências de turismo e receptivo em geral
que é importante respeitar as leis e, mesmo nos casos de contratações temporárias, remunerar e conceder o
descanso necessários aos trabalhadores. As denúncias de desrespeito à legislação serão encaminhadas ao
departamento Jurídico do Sindicato.
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Piso Salarial Estadual reajustado
Nenhum trabalhador da categoria poderá ganhar menos do que R$ 1.042,00
No dia 30 de janeiro o acordo pelo reajuste do Piso Salarial Estadual foi definido. Já era a quarta
rodada de negociação entre representantes patronais e dos trabalhadores realizada na Federação
das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), em Florianópolis.
Os índices das quatro faixas salariais variaram de 8,74% a 8,99% e a proposta segue para o
governo do Estado sancionar, retroativamente a 1º de Janeiro de 2015.
Os patrões não queriam ceder, mas no final um pequeno ganho real foi obtido já que a variação
do INPC/inflação nos últimos 12 meses foi de 6,23%. A comissão que negocia pelos trabalhadores
é formada por dirigentes das cinco Centrais Sindicais, Dieese e 16 Federações de Trabalhadores em
Santa Catarina.
Falando em nome dos demais representantes dos trabalhadores na comissão, Ivo Castanheira,
do Dieese, avaliou a negociação pelo reajuste do Piso, neste ano, “como uma das mais difíceis, apesar
de que o percentual negociado foi bom”. Ele espera que no próximo ano se faça negociação melhor.
“Nossa proposta final era de que o índice fosse no mínimo igual ao do Salário Mínimo Nacional,
portanto, não tivemos perda, pelo contrário, conquistamos ganho real”, ponderou.
Para o presidente do SITRATUH Florianópolis, Anésio Schneider, a tendência é que as negociações
progridam porque os acordos estão demonstrando interesse do empresariado em valorizar os
trabalhadores. “O patronal tem que seguir o que o mercado dita. Se há aumento no faturamento e
alguns líderes do ramo aceitam negociar, não há porque não obter um acordo melhor para todos, o
que demonstraria que tanto as entidades sindicais de trabalhadores quanto a dos empresários estão
pensando no bem comum”, concluiu.
A partir deste mês, nenhum trabalhador ou trabalhadora das categorias atendidas pelo SITRATUH
poderá ganhar menos do que R$ 1.042,00, observando que deverá receber o valor correspondente a
janeiro nos próximos vencimentos. Caso tenha algum problema, procure o SITRATUH imediatamente.
Veja a faixa salarial e o valor do Piso Salarial Estadual para os trabalhadores de hotéis, restaurantes,
bares e lanchonetes, exceto agentes e guias de turismo, que possuem acordos específicos:

Quarta faixa - de R$ 957 para R$ 1.042,00 - inclui trabalhadoras e trabalhadores:
* indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico;
* indústrias gráficas;
* indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana;
* indústrias de artefatos de borracha;
* empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e crédito;
* edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares, em turismo e hospitalidade;
* indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas;
* auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino);
* empregados em estabelecimento de cultura;
* empregados em processamento de dados;
* empregados motoristas do transporte em geral;
* empregados em estabelecimentos de serviços de saúde.
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Começam as assembleias que
decidem o futuro da categoria
O SITRATUH convoca toda a categoria a participar e opinar
No dia 09 de março, na sede do Centro do SITRATUH/Florianópolis - Travessa Olindina
Alves Pereira, n° 7 - começa a série de assembleias de trabalhadores que tem como objetivo
discutir as ações que serão pauta durante todos o ano de 2015. Por isso é fundamental que todos
participem.
No dia 09, às 10h e às 16h, o encontro é direcionado a empregados de casas de diversões
de Florianópolis e empregados de salões de beleza, de instituições beneficentes, religiosas
e filantrópicas, além de empregados de empresas de conservação de elevadores da Grande
Florianópolis.
Para os empregados em Hotéis, Restaurantes, Bares e Lanchonetes, os dias e horários são:
Dia 10/03 = sede do Centro do SITRATUH às 10h e às 16h.
Dia 11/03 = subsede dos Ingleses - Rod. Armando Calil Bulos, 6529. Às 10h e às 16h.
Dia 16/03 = Lagoa da Conceição - ACIF - Rua Nossa Senhora da Conceição, 30. Às 10h e às 16h.
Dia 17/03 = Canasvieiras - ACIF -  Rua Dr. João de Oliveira, 743. Às 10h e às 16h.
Dia 18/03 = Estreito - UGT/SC - Av. Santa Catarina, 1508. Somente às 10h.
Dia 18/03 = Santinho - ASSEA - Rua Raul Pereira Caldas, 130. Somente às 16h.
Dia 19/03 = sede do Centro do SITRATUH às 10h e às 16h.

Convenção para agências e operadoras de turismo
O SITRATUH obteve mais uma vitória para os
trabalhadores da categoria, dessa vez para os funcionários
de agências de turismo, operadoras de turismo, intérpretes e
guias de turismo da Grande Florianópolis.
A Convenção dos Trabalhadores acordada e assinada
no dia 20 de janeiro representa um avanço nas negociações. O
piso salarial passou para R$ 1.105,00 retroativo à 01 de janeiro
2015, além de um reajuste de 8,5 % para os trabalhadores que
ganham acima do piso da Convenção. O aumento foi de 12,18 % no piso, - com ganho real de
5.95% para os que ganham o mínimo da categoria - e 2,27% para os que ganham acima deste
valor, lembrando que o INPC acumulado do ano 2014 foi de 6,23 %.
O SITRATUH agradece a sensibilidade do SINDETUR/SC, por meio de seu presidente Sr.
Mário Edmundo Jardim Lobo Filho, que em uma única oportunidade de negociação entendeu a
importância da valorização dos trabalhadores por meio de uma Convenção com ganho real.
Este tipo de resultado só reforça o argumento que o SITRATUH vem usando para negociar
com empresas e outros sindicatos patronais de que, se todos trabalharmos juntos e a valorização
acontecer, toda a categoria ganha, principalmente os empresários, que contarão com funcionários
mais comprometidos e com mais qualidade de vida, podendo se qualificar, diminuindo inclusive a
rotatividade tão elevada do setor.”
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Espaço do Trabalhador
Bruna Thaís Costa trabalha há 1 ano e 2 meses
nas áreas de Turismo e Hospitalidade. Sua
experiência vai de atendente e caixa à barista.
Confira o que ela pensa da área e da atuação do
SITRATUH:
Como você vê o turismo em Florianópolis?
Está em crescimento mas não tem infraestrutura.
Difícil encontrar mapas, localização e é
complicado encontrar pessoas fluentes em
inglês principalmente. Muitas vezes dependemos
de outros clientes para nos ajudar.
E com relação à valorização do trabalhador?
Tem que ser mais valorizados e as funções não são claras, fogem do que está no contrato. Também
acho que nós trabalhadores não somos valorizados pelos empresários. Os horários são poucos
flexíveis e não há compreensão. Há empresas sem plano de saúde e se a gente se machuca é um
caos. Onde eu trabalhava, uma mulher saiu desmaiada para poder receber atendimento; estava
com H1N1 de tanto pegar ar quente e frio na louça sem o cuidado devido. Saúde e atenção ao
trabalhador são fundamentais.
E quanto à atuação do SITRATUH?
Somos bem atendidos porque eles explicam tudo pra gente e sempre há orientação. Se um não
sabe, chama outro que saiba. Eles estão buscando, trabalham muito mesmo.

Material Escolar
Continua a distribuição de kits de
material escolar para sócios e filhos de
sócios que estiverem matriculados em
escolas de ensino fundamental, médio
e técnico. Procure uma das sedes do
Sindicato – Centro ou Ingleses – e
retire o seu.

6

Informativo do SITRATUH | Fevereiro / Março 2015

O movimento de verão e os números do turismo
A temporada de verão 2015 em Santa Catarina deve apresentar crescimento em relação
a última temporada. A estimativa é do presidente da Santur, Valdir Rubens Walendowsky, que
espera de 10% a 15% de crescimento para esta temporada. Segundo ele, o estado também deve
receber mais turistas brasileiros. Especificamente em Florianópolis, o perfil do turista não deve
mudar de acordo com levantamento parcial da Secretaria Municipal de Turismo. Porém, números
oficiais só deverão ser divulgados em março ou abril.
De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e
Esporte, Santa Catarina movimenta aproximadamente 5 milhões de pessoas por temporada,
incluindo a circulação de moradores do estado catarinense. A expectativa do órgão é que 750 mil
pessoas a mais transitem pelo estado neste verão, boa parte na Capital.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Santa Catarina (ABIH-SC), todos
os estabelecimentos ficam lotados, principalmente em Florianópolis, tanto no fim do ano quanto
no Carnaval, o que rebate especulações sobre prejuízos no faturamento de hotéis, pousadas e
hostels.
Apesar da inflação e da retração da economia nacional, quem vem a Florianópolis costuma
gastar. Os números devem ser positivos, de acordo com a Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio), e deve ser registrado crescimento nas vendas
e no gasto em restaurantes, bares e lanchonetes, além do comércio em geral.

Novos acordos, novas conquistas
Hotel Plaza Baía Norte, Restaurante Bokas, Cozalinda Cervejaria, Scuna Sul Passeios Marítimos fecham ganhos reais para os trabalhadores
O SITRATUH Florianópolis está obtendo novos acordos com empresas da categoria,
representando ganhos reais para os trabalhadores. Na última rodada, Hotel Plaza Baía Norte,
Restaurante Bokkas, Scuna Sul Passeios Marítimos e Cozalinda Cervejaria fecharam aumento real
mais cláusulas futuras, o que representa um avanço nas negociações, sempre tão complicadas
com o sindicato patronal.
Informativo do SITRATUH | Fevereiro / Março 2015
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Atualização de Cadastro
A equipe do SITRATUH está fazendo atualização de cadastro de todos os sócios, conferindo endereço,
e-mail e telefone de contato. Tudo isso é para garantir que você receba todos os comunicados dos seu Sindicato.
Atenda a ligação sem medo. E sempre que puder visite o site e a fanpage: www.sitratuh.org.br e www.facebook.
com/sitratuh.
O SITRATUH pede que toda vez que você mudar de celular, e-mail ou endereço, comunique ao Sindicato
para continuar recebendo nossas comunicações, incluindo documentos importantes.

Anotações na carteira de trabalho
Atenção ao que escrevem no seu documento. O empregador não pode
fazer anotações na Carteira de Trabalho que “manchem” a imagem do trabalhador,
como:
- registros de faltas;
- advertências ou suspensões sofridas;
- eventuais processos na Justiça do Trabalho;
- atestados médicos ou condições de saúde do trabalhador;
E qualquer informação que possa prejudicar o empregado ou dificultar a busca
por um novo emprego.

Manicures e Pedicures
Os profissionais ligados à beleza - esteticistas, depiladoras, manicures, pedicures, maquiadores, barbeiros
e tantos outros que deixam a gente mais bonito e mais bonita -, têm seu dia oficial de comemoração em 18 de
Janeiro.
E este ano as manicures e pedicures ganharam um presente especial com o reconhecimento do vínculo
empregatício com salões de beleza. A Justiça do Trabalho, por meio da Subseção 1 Especializada em Dissídios
Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu um caso específico onde a profissional recebia por
procedimento feito, arrecadando entre 60% a 70% do valor pago pelos clientes.
Na prática, o órgão judiciário de terceiro grau aceitou a tese defendida há longos anos pelo SITRATUH: o
vínculo empregatício da manicure com o salão se caracteriza pela falta de autonomia da profissional na prestação de
serviço. Mais uma importante vitória da categoria para que a fiscalização do exercício profissional dos trabalhadores
da área da beleza reflita em melhorias concretas.

Sorteio de Vales-Compras
Janeiro:

Marcia Guerian - Chef  Waldemar
Jorge Inacio Costa - Bella Luna Restaurante
Joziane Santos Moraes - Fields Floripa
Valcir Alves da Silva - Angolo Restaurante
Deise Cardoso da Rosa - Nantai Motel
Ana Paula Fernandes - Restaurante Vaticano

Sorteio Surpresa de Outubro

Jean Francisco Carvalho Camargo
Restaurante Kiriwoto
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O SITRATUH mantém uma
subsede no Norte da Ilha.
Fica na Rodovia
Armando Calil Bulos, 6529,
sala 104, Ingleses.
Telefone:
(48) 3269-4213
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