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3DODYUDGR3UHVLGHQWH
Vivemos um tempo marcante e que merece ser registrado aqui no nosso informativo, um canal
de comunicação direto com você, trabalhador que representamos e principal motivo da nossa
atividade diária. Julho é o mês de aniversário do SITRATUH. São 29 anos de um trabalho sério em
prol de cada categoria representada e que tem buscado, cada vez mais, trazer iniciativas inéditas
e importantes.
Esse é, por sinal, o compromisso assumido pela nova diretoria, cuja posse é tema de uma das
matérias que você lerá em seguida. Conheça quem são os diretores do seu sindicato, que partilharão
FRPLJRRGHVD¿RGHXPDJHVWmRLQRYDGRUDHTXHIDoDR6,75$78+FDGDYH]PDLVIRUWHQDYLGDGRV
trabalhadores, do trade turístico, do movimento sindical e de outras entidades parceiras. Um trabalho
no qual precisamos de você, associado e empregado nos segmentos de turismo e hospitalidade. Por
isso, convidamos os trabalhadores a participarem das nossas iniciativas e também acompanhamos
de perto a legislação do segmento, como você confere nas próximas páginas.

Boa leitura!
Anésio Schneider
Presidente do SITRATUH

9RF¬WUDEDOKDGRUUHSUHVHQWDGRSHOR6,75$78+
TXHWUDEDOKDRXPRUDQRQRUWHGDLOKD
M£SRGHFRQWDUFRPQRVVRVLQGLFDWRPDLVSHUWRGHYRF¬
9LVLWHHFRQKH©DQRVVDVXEVHGHHP,QJOHVHV
(VWDPRVQD5RGRYLD$UPDQGR&DOLO%XORV

)RQH  

$JXDUGDPRVVXDYLVLWD
R6,75$78+WUD]HQGRPDLVIDFLOLGDGH
SDUDDYLGDGRWUDEDOKDGRU

,QIRUPDWLYRGR6,75$78+_([SHGLHQWH
UJ¥R2ͤFLDOGR6,75$78+
Trav. Olindina Alves Pereira, nº 07
CEP 88.020-095 - Centro
Florianópolis - SC
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3UHVLG¬QFLDGR6,75$78+
Anésio Schneider
sitratuh@sitratuh.org.br

-RUQDOLVWD5HVSRQV£YHO
5HGD©¥RH(GL©¥R
Daniela Risson
DF4422JP
daniela@beconn.com.br
3URMHWR*U£ͤFRH'LDJUDPD©¥R
Érika Souza

3URGX©¥RGR,QIRUPDWLYR
BECONN | Produção de Conteúdo
7LUDJHP4.000 exemplares
'LVWULEXL©¥R*UDWXLWD
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6,75$78+HPSRVVDQRYDGLUHWRULD
Com a participação de autoridades sindicais, a
Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de
Santa Catarina – AFFESC, no norte da ilha, sediou a
solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato
dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes,
Bares, Lanchonetes e de Turismo e Hospitalidade
da Grande Florianópolis – SITRATUH.
2SUHVLGHQWHHOHLWR$QpVLR6FKQHLGHUUHD¿UPRX
o compromisso com uma gestão inovadora e
FRPSURPHWLGDFRPRVSUR¿VVLRQDLVGRVVHJPHQWRV
de turismo e hospitalidade da capital. Schneider
lembrou que é preciso que os trabalhadores sejam
mais reconhecidos em seu fundamental papel para
o turismo, um dos setores mais importantes da
economia da capital e de Santa Catarina, que tem o
turismo respondendo por mais de 12% do seu PIB.

$VDXWRULGDGHVSUHVHQWHV
0RDF\U5REHUWR7HVFK$XHUVYDOG±3UHVLGHQWHGD&2175$78+
0iULR-RVpGH6RX]D/HDO±6HFUHWiULRGH,PSUHQVDH'LYXOJDomRGD8*76&
+HQULTXH%XEOLW]±3UHVLGHQWHGD)(75$78+
&DUORV0DJQRGD6LOYD%HUQDUGR±6HFUHWiULR*HUDOGD8*76&
1HXFLU3DVNRVNL±5HSUHVHQWDQGRD)(9$6&
0DULD/~FLDGH/L]±'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRGD)(75$78+

4XHP«TXHP"
Diretor Presidente ................................................. ANESIO SCHNEIDER
Diretor Vice Presidente ................................ CLAUDIO JOAO KANIGOSKI
Diretor Secretário ............................................ JORGE LUIZ DOMINGOS
Diretor Tesoureiro ....................................................... ADEMIR DA SILVA
'LUHWRUGH(GXFDomRH2ULHQWDomR6LQGLFDO270$5'266$1726
Diretor de Patrimônio ........................................ NORMA SUELI DE PAIVA
6XSOHQWH-223('5252'5,*8(6$/9(6
6XSOHQWH  6Ð1,$ 0$5*$5,'$ 6$17$1$ '( 2/,9(,5$
6XSOHQWH$17Ð1,2%$7,67$
6XSOHQWH&/(%(552%(572'$0,2
6XSOHQWH)/È9,2-26e*21=$*$
&RQVHOKR)LVFDO(IHWLYR$17Ð1,2&$5/26'266$1726
&RQVHOKR)LVFDO(IHWLYR6$17,/+$*$5&,$0$57,16
&RQVHOKR )LVFDO (IHWLYR  02$&,5 3(5(,5$ '8$57(
&RQVHOKR)LVFDO6XSOHQWH:(51(5+(50$113277(5
&RQVHOKR)LVFDO6XSOHQWH-26e)(51$1'2'(6$17$1$
&RQVHOKR)LVFDO6XSOHQWH(67(/$0$5,6/23(66$17$11$
'HOHJDGRV(IHWLYRV$1(6,26&+1(,'(5
'HOHJDGRV(IHWLYRV-25*(/8,6'20,1*26
'HOHJDGRV 6XSOHQWHV  9,/0$ )(55(,5$ '( 2/,9,(5$ 6$03$,2
'HOHJDGRV 6XSOHQWHV  6(%$67,2 9,(,5$

A equipe de funcionários do SITRATUH, com o presidente empossado.

$IRWRR¿FLDOGDQRYDGLUHWRULD
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)XQFLRQ£ULRVGD)LHOGVW¬PGLUHLWRDLQGHQL]D©¥R
$ SDUWLU GH DFRUGR ¿UPDGR HQWUH D )LHOGV
e o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis,
Restaurantes, Bares, Lanchonetes e de Turismo
e Hospitalidade da Grande Florianópolis –
SITRATUH, cerca de 100 funcionários da casa
noturna receberão indenizações referentes
a direitos trabalhistas. Os valores pagos aos
trabalhadores variam de acordo com o tempo de
atividade no estabelecimento.
A lista completa, com os nomes de todas as
pessoas indenizadas, pode ser diretamente acessada
no site do SITRATUH (www.sitratuh.org.br). Os
pagamentos serão realizados em cheque e, para
receber, os trabalhadores devem se dirigir à sede do
sindicato, no centro, a partir do dia 26 de julho, entre
HKRUDVSRUWDQGRGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomR2
6,75$78+¿FDQD7UDYHVVD2OLQGLQD$OYHV3HUHLUD
07. Para mais informações, basta também ligar para
o sindicato, no (48) 3952-0305.

3LRQHLULVPRHPDFRUGRVLQGLYLGXDLV
7HQGRHPYLVWDXPFHQiULRHPTXHDVSHFWRVFRPRDFULVHHFRQ{PLFDGL¿FXOWDPDVQHJRFLDo}HV
entre o SITRATUH e os representantes patronais, no fechamento das convenções coletivas de trabalho,
nosso sindicato tem buscado, mais uma vez, o fechamento dos acordos individuais, negociados
diretamente com as empresas que empregam trabalhadores das categorias representadas. De
DFRUGRFRP$QpVLR6FKQHLGHURVSULQFLSDLVSRQWRVSRVLWLYRVGHVVHVDFRUGRVTXHMiIRUDP¿UPDGRV
com diversas empresas, são a conquista de ganho real – com índices de reajuste que superam as
SHUGDVLQÀDFLRQiULDV±DJDUDQWLDGHLQFRUSRUDomRGRVYDORUHVDXPHQWDGRVQRVUHDMXVWHVIXWXURVH
do salário mínimo regional e seu índice de aumento como base de cálculo nas futuras negociações.

6,75$78+SDUWLFLSDGHSHVTXLVDFRPFDPDUHLUDV
Como parte das ações da campanha internacional que luta por melhores
condições de trabalho para as camareiras, o SITRATUH participou de uma
SHVTXLVDTXHRXYLXSUR¿VVLRQDLVGDUHJLmRGDFDSLWDOFDWDULQHQVH2REMHWLYR
é saber mais sobre a categoria e sua atuação, gerando importantes dados
de apoio à luta que vem sendo empenhada a favor das camareiras por
entidades sindicais do mundo todo. Obrigada às camareiras que participaram.
Estamos de olho no respeito a legislação e a garantia de condições dignas
GHWUDEDOKRSDUDHVVDVLPSRUWDQWHVSUR¿VVLRQDLV
4
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&$03$1+$'2$*$6$/+2

'RD©·HVGD&DPSDQKDGR$JDVDOKRHQWUHJXHV¢2ULRQµSROLV&DWDULQHQVH
Está entregue a arrecadação de mais uma
edição da nossa tradicional Campanha do
$JDVDOKR ³7RGR R DQR EHQH¿FLDPRV XPD GDV
VpULDV HQWLGDGHV ¿ODQWUySLFDV GH )ORULDQySROLV
escolhida por sorteio”, diz o presidente Anésio
6FKQHLGHU  'HVVD YH] D EHQH¿FLiULD IRL D
Orionópolis Catarinense, que abriga cerca de
60 portadores de necessidades especiais. O
presidente e o diretor tesoureiro do SITRATUH,
Ademir da Silva, foram recebidos pelo diretor da
Orionópolis, o padre José Manuel dos Santos,
também conhecido como Padre Maneca.
Em entrevista ao Informativo do nosso
sindicato, o padre contou que a instituição, atuante
desde 1987, é fundamentada no princípio orionita,
que prega o trabalho junto aos mais pobres e marginalizados. Ele também falou que doações como a
realizada pelo SITRATUH ajudam muito a casa a realizar seu comprometido trabalho de assistência
médica, psicológica e espiritual aos residentes. Quem também quiser ajudar a Orionópolis, pode
participar dos churrascos e eventos promovidos na própria entidade, bem como dos bazares de móveis
e artesanato, que são constantes na casa.

)RUPD©¥RSURͤVVLRQDOHPIRFR
A iniciativa pioneira da atual diretoria do SITRATUH em oferecer cursos gratuitos já rendeu ao
mercado muitos trabalhadores mais preparados para atuar nos segmentos de turismo e hospitalidade.
( QyV HQWHQGHPRV D LPSRUWkQFLD GD HGXFDomR H GD TXDOL¿FDomR SUR¿VVLRQDO H FRQWLQXDPRV FRP
LQVFULo}HVDEHUWDV1mRSHUFDDFKDQFHDSURYHLWHDJRUDDRSRUWXQLGDGHGHVHWRUQDUXPSUR¿VVLRQDO
PDLVTXDOL¿FDGRHYDORURVRSDUDRPHUFDGRGHWUDEDOKR

$SURYHLWHD
RSRUWXQLGDGH

,QVFUL©·HVH
LQIRUPD©·HV
Para cursos oferecidos
na sede do SITRATUH,
no centro da capital:
Trav. Olindina Alves Pereira, 07
(próximo à Avenida Hercílio Luz).

(48) 3952-0305
5
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,QLFLDWLYDVGR6,75$78+

9HPD¯PDLVXPD&RUULGDGRV*DU©RQVH*DU©RQHWHV

Já virou tradição a nossa Corrida dos Garçons e Garçonetes, um jeito divertido que o SITRATUH
HQFRQWURXSDUDKRPHQDJHDUHVVHVSUR¿VVLRQDLVQDSDVVDJHPGRVHXGLD(DHGLomRGHMiWHPGDWD
marcada. Será no dia 08 de agosto, a partir das 14h30, no Largo da Alfândega, centro de Florianópolis.
Faça já sua inscrição e vá se preparando. Além de fôlego, todos os participantes deverão estar devidamente
uniformizados, com camisa branca, calça preta e sapato. As vagas são limitadas e as inscrições estão
abertas. Para garantir o seu lugar, procure a sede do SITRATUH no centro de Florianópolis.
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%HDFKFOXEV
DJXDUGDP
DQ£OLVHGHP«ULWR

&RQJUHVVRWUDEDOKD
PDUFRUHJXODWµULRSDUD
RVMRJRVGHD]DU

A polêmica em torno da demolição
dos beach clubs de Jurerê Internacional
é uma questão diretamente relacionada
à realidade de atuação do SITRATUH e
que estamos acompanhando de perto.
Por determinação judicial, todos os
estabelecimentos seriam demolidos até
R ¿QDO GH MXQKR PDV R 7ULEXQDO 5HJLRQDO
Federal da 4ª Região suspendeu a
sentença, até que o mérito da questão seja
julgado em segunda instância. As questões
centrais da polêmica jurídica giram em
torno de danos ambientais causados pelos
estabelecimentos, bem como a poluição
sonora durante a realização de festas.

Outro tema jurídico que está mobilizando
a agenda do Congresso Nacional é a
legalização e regulamentação dos chamados
jogos de azar. A Câmara e o Senado têm
projetos sendo analisados paralelamente
e, agora, estão empenhando esforços
SDUD XQL¿FDU D SURSRVWD FULDQGR XP PDUFR
regulatório para os jogos. “Acompanhamos
com bastante atenção a tramitação desse
tema porque entendemos que a legalização
regulamentada de bingos e cassinos, por
exemplo, pode ser um impulso para o turismo,
com geração de empregos para os nossos
trabalhadores”, analisa Anésio Schneider,
presidente do SITRATUH.
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$WXD©¥R6LQGLFDO

1HJRFLD©·HVFROHWLYDVVHJXHPͤUPHV
O SITRATUH cumpre uma séria e
comprometida agenda de reuniões com
representantes patronais, visando a negociação
¿QDO GDV FRQYHQo}HV FROHWLYDV GDV FDWHJRULDV
representadas, com vigência em 2016.
“Sabemos que o país vive um momento delicado
e entendemos que o movimento sindical deve
ter uma postura equilibrada, mas não podemos
ignorar, também, que o turismo vem apresentando
bons resultados. Seguimos na luta pelas
PHUHFLGDVFRQTXLVWDV´D¿UPD$QpVLR6FKQHLGHU
presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
Hotéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e de
Turismo e Hospitalidade da Grande Florianópolis.

3RUXP6,75$78+PDLVIRUWH

Para se tornar mais atuante, um
sindicato deve, sem dúvida, investir no
seu objetivo central; representar bem
seus trabalhadores, contando com uma
base sólida. Por isso, o SITRATUH está
realizando, em 2016, numa campanha
GH¿OLDomR³$SDUWLUGHXPPDWHULDOTXH
convida os trabalhadores a conhecerem
melhor as vantagens de se associar à
HQWLGDGH TXHUHPRV FRQWDU FRP XPD
base de representatividade mais ampla
e forte”, diz o presidente do SITRATUH,
Anésio Schneider. Associe-se, aproveite
DVYDQWDJHQVH[FOXVLYDVGHVHUXP¿OLDGR
ao nosso sindicato e participe ativamente
GDVOXWDVHFRQTXLVWDVGR6,75$78+
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&2/81$'275$%$/+$'25
6,75$78+HVW£PDLVSUHVHQWH

Cláudio Inês Antônio
De Mello é a voz dessa
edição da Coluna do
Trabalhador, que abre
espaço para a opinião
de quem trabalha pelos
setores de turismo e
hospitalidade. Ele atua
há pouco mais de 20
anos no segmento e fala sobre como tem visto o
trabalho do SITRATUH ser mais efetivo.
)ORULDQµSROLV « XPD FLGDGH TXH VH GHVWDFD QR
WXULVPR&RPRYRF¬DYDOLDRVHJPHQWR"
Eu acho importante investir em melhorar
o atendimento. Nesse sentido, acho muito
bom que a gente tenha mais cursos, como
esses que o próprio sindicato oferece. As
empresas também, hoje em dia, dão cursos
e oportunidade para crescer. É diferente de
quando eu comecei a trabalhar no setor.
(RWUDEDOKDGRU«GHYLGDPHQWHYDORUL]DGR"
Isso sempre pode melhorar, mas eu vejo
que avançou bastante nesse tempo em que
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eu trabalho. Minha empresa atual mesmo é
boa nesse sentido. Um ponto que a gente
escuta, conversando com parceiros de
profissão, principalmente que trabalham em
outras empresas, é a questão de melhorar
os salários.
9RF¬«ͤOLDGRDR6,75$78+"
Sim. Fui antigamente, fiquei um tempo fora
e voltei agora, mas, no todo, são uns 15 anos
associado ao sindicato.
(FRPRYRF¬DYDOLDRWUDEDOKRGRVHXVLQGLFDWR"
Eu posso dizer que, sempre que procurei
o sindicato, fui bem atendido. Minha esposa
também trabalha em restaurante e sempre fomos
bem recebidos. Como eu disse, acho muito
bom os cursos que oferecem e os convênios
que podemos aproveitar, com médicos e tudo
mais. Isso é ótimo! Recentemente, então, eu
vi muita melhora, com essa diretoria que está
agora. Inclusive a gente vê mais o sindicato na
frente da empresa, para explicar para a gente
sobre os nossos direitos. O SITRATUH se faz
muito presente!

