
VERÃO 2016
Página 3

Nossa coluna
no jornal

Notícias do Dia
Página 8

Florianópolis deve ter temporada histórica

ano do SITRATUH
Página 5

Associados podem 
retirar material 

escolar e brindes
Página 7

N° 01/2015

CAMPANHA DE FILIAÇÃO
Página  7

Para fazer um sindicato mais forte

GESTÃO DO SITRATUH 2016
Página  4

Presidente do SITRATUH eleito

Nº 01/2016

Filiado a



2

Palavra do Presidente

Anésio Schneider
Presidente do SITRATUH

Informativo do SITRATUH | Expediente

Trav. Olindina Alves Pereira, nº 07
CEP 88.020-095 - Centro

 Florianópolis - SC

Presidência do SITRATUH
Anésio Schneider

sitratuh@sitratuh.org.br

Jornalista Responsável,
Redação e Edição

Daniela Risson
DF4422JP

daniela@beconn.com.br

Érika Souza

Produção do Informativo
BECONN | Produção de Conteúdo 

Tiragem: 5.000 exemplares

Distribuição Gratuita

Por mais força em 2016

Você, trabalhador representado pelo SITRATUH que trabalha ou 
mora no norte da ilha, já pode contar com nosso sindicato mais 

perto de você. Visite e conheça nossa subsede em Ingleses.
Estamos na Rodovia Armando Calil Bulos, 6529/104.

Fone: (48) 3269-4213

Aguardamos sua visita!
É o SITRATUH trazendo mais facilidade para a vida do trabalhador.
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Atuação Sindical
Previsão de uma excelente temporada

Praia da Barra da Lagoa Praia do Campeche

- A alta do dólar, o bom relacionamento com vizinhos do Mercosul e 
o trabalho de promoção do estado fazem da capital um destino muito 
procurado;
- O número de voos que chegam a capital foi ampliado;
- A ocupação hoteleira em Florianópolis é excelente;
- A Revista Exame divulgou ranking que apresenta Florianópolis como o 
destino mais econômico entre os dez mais buscados do Brasil durante 
o verão.

Florianópolis na “crista da onda”
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Como resultado de um trabalho 
competente e comprometido, à frente da 
diretoria, e junto aos trabalhadores das 
diferentes categorias representadas, e 
também com o trade dos segmentos de 
turismo e hospitalidade, Anésio Schneider 
está eleito para mandato como presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores em 
Hotéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes 
e de Turismo e Hospitalidade da Grande 
Florianópolis. A votação indicou um índice 
de aceitação acima de 98% para a eleição 
de Anésio Schneider e a posse dele e da 
nova diretoria acontece em junho. “Virão 

prol dos trabalhadores e da comunidade”, 

Aproveite já!
Inscrições:

Na sede do SITRATUH,
no centro da capital:

      Travessa Olindina Alves Pereira, 07
(próximo à Avenida Hercílio Luz).

Informações:
(48) 3952-0333 | (48) 3952-0305

Presidente do SITRATUH eleito
Anésio Schneider permanece à frente do SITRATUH

INICIATIVAS DO SITRATUH
Novas turmas no curso de garçom
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Anésio Schneider permanece à frente do SITRATUH

Atenção especial para as crianças

 Trabalhadores concorreram a prêmios
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TRABALHADOR, MANTENHA
SEU CADASTRO ATUALIZADO

LEIA NOSSA COLUNA
SEMANAL NO JORNAL 

NOTÍCIAS DO DIA
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2016 COM MAIS REPRESENTATIVIDADE
SITRATUH cada vez mais atuante

Caro trabalhador,  já estão à sua 
disposição os kits de material escolar 
distribuídos todo o ano pelo SITRATUH. Os 
nossos associados ou dependentes que 
estejam cursando o ensino fundamental 
ou médio podem buscá-los na sede do 
SITRATUH, no centro, ou na subsede de 
Ingleses. Como bem lembra o presidente 
do sindicato, Anésio Schneider, a educação 
deve sempre estar entre as preocupações de 
uma entidade sindical e a entrega do material 
escolar é um investimento na qualidade de 
vida dos trabalhadores e suas famílias. 

Nossos associados também recebem, todo o ano, um presente especial preparado pelo 

sede, no centro de Florianópolis, para retirar o seu brinde. Aguardamos sua visita!

RETIRE SEU KIT DE MATERIAL ESCOLAR
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Aproveitando o bom momento de 

conversamos com a Débora Decker para esse 
espaço que dá voz aos nossos trabalhadores. 
Ela é gerente no Oscar Hotel, no centro de 
Florianópolis, e trabalha no turismo desde 2002; 
tempo em que também temos o orgulho em tê-
la como nossa associada.

Como avalia as áreas de turismo e 
hospitalidade em SC e Florianópolis? 

E a situação dos trabalhadores? 

COLUNA DO TRABALHADOR

Como analisa o trabalho do sindicato?

O início de um novo ano é tempo de 
recomeço, de traçar novos planos e de 
investir energia naquilo que sonhamos 
e desejamos. Obrigada a você que fez 
parte da história do SITRATUH em 2015, 

também de conquistas inéditas para 
nós. Desejamos que 2016 chegue com 

assumidos para fazer do turismo e, 
principalmente, de cada um de seus 
fundamentais trabalhadores, mais 
valorizados e felizes. É em nome disso 

que o SITRATUH seguirá trabalhando.

ANO NOVO,
NOVAS PERSPECTIVAS


