Abril / 2012

Informativo do

SITRATUH
Nº 01/2012

Travessa Olindina Alves Pereira, 07, Centro
CEP 88.020-095 - Florianópolis – SC
Filiado à

Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade, Hotéis, Restaurantes, Bares e Lanchonetes da Grande Florianópolis - Telefone: (48) 3952-0305

1º de maio
Feliz Dia do Trabalhador!

ESPECIALISTA SUIÇO ACREDITA
NO CRESCIMENTO DO TURISMO
NA COPA DO MUNDO DE 2014

Confira na página 05
A CAMPANHA DE
SINDICALIZAÇÃO CONTINUA

Confira na página 06
Em 1º de maio comemoramos
o Dia do Trabalhador. O
feriado é nacional em diversos
países do mundo, inclusive
no Brasil. Um dia dedicado
a manifestações, passeatas e
festas comemorativas. O que
o Sitratuh deseja nesta data é
que os trabalhadores tenham
mais respeito por parte do
setor patronal e que sejam
devidamente valorizados.
A História do Dia do Trabalho
surgiu no ano de 1886, na cidade
de Chicago, nos Estados Unidos.
Naquele 1º de maio milhares
de trabalhadores invadiram as
ruas para reivindicar melhorias,
como a redução da jornada
de trabalho. Os trabalhadores
queriam reduzir a jornada de
treze para oito horas diárias
trabalhadas. O dia também foi
marcado por uma greve geral
dos trabalhadores.
Alguns manifestantes morreram
em um conflito com policiais. O
fato gerou revolta e provocou
outros enfrentamentos. No

dia 4 de maio daquele ano,
manifestantes atiraram uma
bomba nos policiais, o que
ocasionou a morte de sete deles.
Os policiais revidaram, o que
resultou em dezenas de pessoas
feridas e em doze protestantes
mortos.
Para
homenagear
os
trabalhadores que morreram
nos conflitos, no dia 20 de junho
de 1889, foi criado na França
o Dia Mundial do Trabalho,
que passou a ser comemorado
sempre em 1º de maio. No
Brasil, relatos apontam que a
data é comemorada desde o ano
de 1895. Porém, ela tornou-se
oficial somente em setembro
de 1925, com a criação de um
decreto do Presidente Artur
Bernardes.
Desejamos
a
todos
os
trabalhadores um bom descanso
neste 1º de maio e muita força
para continuarmos a nossa
luta! Que este seja um ano de
grandes conquistas para a nossa
categoria!

CONFIRA AS ATUALIZAÇÕES
DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
DO SINDICATO

Página 07
SÓCIOS
ATUALIZEM O SEU CADASTRO
JUNTO AO SITRATUH
Fone: 3952-0305

O Campeonato de Futsal
do Sitratuh/Flor
começa em breve!
Maiores informações com Jorginho Garçom.
Telefone: (48) 9919-1465
			Apoio:
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Estamos no mês de abril,
tempo de Páscoa, de renovação das esperanças e da
fé. Nesta Celebração do
amor e da vida, desejamos
a todos os trabalhadores
da categoria um ano de
grandes conquistas. Que a
Páscoa seja comemorada
todos os dias, renovando
a vida dos trabalhadores.
Assim como o Sitratuh também está se renovando.
Este ano o Sindicato comemora 25 anos de existência e durante todos esses anos o Sr. Fausto Schmidt
esteve à frente dos trabalhos, conduzindo com dedicação e competência o Sitratuh. Porém, chega o
momento de repassar as atribuições do cargo, para
que outras forças possam trabalhar em busca de
novas conquistas.
Gostaríamos de agradecer a confiança depositada
durante todos esses anos em nosso trabalho, além
de parabenizar o antigo presidente por todos os feitos realizados em prol da nossa categoria. Consideramos o Sr. Fausto um grande amigo, que sempre abriu
portas e concedeu oportunidades para que todos
conquistassem o seu devido espaço. Desejamos uma
excelente recuperação ao nosso eterno companheiro
de jornada!
Queremos neste momento de transição de cargos,
no qual assumimos a presidência, firmar o nosso
compromisso com os trabalhadores de lutar por uma
categoria forte, unida e respeitada. Algumas mudanças já estão sendo feitas e estamos buscando melhorias junto aos convênios, com o intuito de beneficiar
os trabalhadores.
O Jornal do Sindicato também está de “cara nova”, o
Gorjeta sai de cena e o Informativo do Sitratuh chega
para atender as necessidades de todas as categorias
em que o nosso Sindicato representa. Estamos nos
moldando para fazer o melhor para você, trabalhador!
Anésio Schneider
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Carta de boas-vindas
ao novo Presidente

E

stamos quase às vésperas dos 25 anos de
existência do SITRATUH – Florianópolis. Com
ele, se fecha um ciclo de
grandes realizações, lutas,
sofrimentos e também de
muitas alegrias e satisfações efetivas. Uma delas
foi ter tido você ao meu
lado, o que, do fundo do
meu coração, agradeço.
Estimado e querido companheiro Anésio, os meus
problemas de saúde me
obrigam a renunciar a
presidência, mas sei que
as experiências compartilhadas no percurso até
aqui serão a alavanca
para alcançarmos a alegria de chegar ao destino
projetado.
Um ciclo nada mais é do
que uma série de acontecimentos que se repetem
com ordem. E assim, espero, continuarão daqui
para frente. Tenho certeza
de que você saberá contribuir, como até aqui o fez,
para transpor abismos,
percorrendo retas e descobrindo novas e eficazes

alternativas para a nossa
tão querida classe profissional.
Com um grande e forte
abraço, receba esta manifestação como um eterno reencontro. Que fique
presente a lembrança de
que andamos de mãos
dadas, para que a saudade seja momentânea e
incontrolável. Assim, saberei que o respeito e o
carinho entre nós não irão
esmaecer e que o presente e o futuro continuarão
vivos, jamais serão esquecidos.

FAUSTO SCHMIDT
Florianópolis, março de
2012.

Informativo do Sitratuh - 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@terra.com.br

Endereço: Travessa Olindina Alves Pereira, nº. 07, Centro – Florianópolis – SC
CEP: 88.020-95
Telefone: (48) 3952-0305

Jornalista Hiamir Polli
Registro Profissional 0004349/SC
hiamir@globo.com

Tiragem:
4000 exemplares
Distribuição gratuita
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A diversidade gastronômica da Ilha
Florianópolis é uma cidade rica não somente pelas
suas belezas naturais, também pela diversificada culinária local. O turista vindo
dos mais diversos países
do MERCOSUL e dos quatro cantos desse imenso
Brasil, quando chega a Ilha
da Magia se impressiona
com os mais variados pratos de frutos do mar.
A diversidade de pratos
doces e salgados podem
ser facilmente encontrados nos restaurantes, nas
churrascarias, nas cantinas, nas pizzarias e nas
galeterias espalhadas por
toda a cidade. Na ilha você
pode encontrar uma pizza
de camarão ou de siri, especialidade das pizzarias
da região.
A lagosta, o camarão, di-

versos tipos de peixe, o
berbigão, o marisco e a ostra servem de base para os
mais diversos tipos de pratos envolvendo a culinária
ilhéu. Esses pratos típicos
da região são encontrados
tanto nos restaurantes das
praias, quanto nos restaurantes do centro e da região continental.
Dos petiscos mais pedidos
nos bares da capital o camarão e a ostra lideram a
lista. Porém, Florianópolis
tem um misto de influências, uma delas é a da
tradição gaúcha. Uma das
especialidades da cidade
são as churrascarias que
oferecem os mais diversos
tipos de carne, das tradicionais maminha e picanha
até a carne de javali e de
lagosta.

Rosca de polvilho

Galinha caipira com mamão verde

Tainha ensopada

Fritada de ostra

Berbigão com abóbora

Dos pratos tradicionais
aos mais exóticos, os
chefs conduzem com
maestria todas essas
especiarias da culinária.
O Berbigão com abóbora, o pirão de caldo de
peixe, a tainha escalada, a tainha ensopada,
a galinha caipira com
mamão verde, a fritada

de ostra, a rosca de polvilho, o cuscuz. Que turista passou por aqui e
não provou de algumas
dessas especialidades
da ilha?
O Sitratuh parabeniza
todos os profissionais
que fazem da culinária
da Ilha uma das mais saborosas do nosso país.

Página 4

INFORMATIVO DO SITRATUH

Abril 2012

Greve pode ser decretada
pelos Profissionais do Turismo
e Hospitalidade durante a
Copa de 2014

Em entrevista concedida para a TV
Aberta São Paulo no dia 15 de fevereiro, o Presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade (Contratuh),
Sr. Moacyr Roberto Tesch Auervasld, afirmou que os profissionais
que atuam nos setores de Turismo
e Hotelaria podem decretar greve
durante a Copa do Mundo de 2014.
Caso a greve aconteça, segundo ele,
ela deve ser de origem nacional.
Com o slogan: “Pare de nos explorar
ou paramos de trabalhar na Copa”!,
os cartazes já foram até mesmo produzidos. O intuito da campanha é de
fazer um alerta aos patrões quanto
a insatisfação dos trabalhadores em
relação às más condições de trabalho oferecidas e aos baixos salários.
Segundo Moacyr Tesch, encontros
já estão sendo realizados em todo
o país para discutir o assunto em
questão. O sindicalista questionou
os atrasos do governo nos programas de qualificação e afirmou que
todos esses programas foram desativados pelo Governo Federal, depois das denúncias que envolveram
o Ministério do Turismo.

A Confederação que representa
aproximadamente seis milhões de
trabalhadores quer uma resposta
do Setor Patronal e do Governo Federal quanto a ações que possibilitem melhorias na qualificação desses profissionais e principalmente
melhorias salariais.
Caso nada seja feito, a possibilidade
de que todos os profissionais do Setor Hoteleiro e Turístico
parem bem no meio da
Copa do Mundo de 2014
é grande. Talvez assim,
os olhos dos governantes possam se voltar para
o problema dos nossos
profissionais, que são
de extrema importância
para a movimentação de
renda do nosso país.

Para maiores informações acesse o site:
www.contratuh.com.br
(As informações citadas nesta matéria foram
extraídas diretamente da Agência Sindical).
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Especialista Suíço acredita no crescimento
do Turismo na Copa do Mundo de 2014
Em entrevista concedida ao Jornal Folha de São Paulo, o Suíço Helmut Waser, Professor especializado em
Qualidade Hoteleira e Hospitalidade, afirmou que
acredita no crescimento do Turismo interno do Brasil no evento da Copa do Mundo de 2014. Porém, a
preocupação está voltada para a falta de hotéis, pois
os que já existem não são suficientes para acomodar
toda a gama de turistas que se espera para um evento
de tão grande porte.
Além da falta de acomodações, outro fator preocupante é a falta de reconhecimento dos profissionais
do setor diante da sociedade e a má remuneração.
Waser que esteve no Brasil pela sétima vez com a finalidade de testar os conhecimentos dos estudantes
do setor aponta que o país tem profissionais qualificados para atuar no mercado de trabalho.
Segundo o especialista suíço falta apenas respeito
por parte dos empregadores e da sociedade para
com os trabalhadores que atuam nos hotéis, bares,
restaurantes e similares. A conclusão do estudo

que foi realizado em São Paulo se estende a todo
o país.
A falta de hotéis de primeira linha aliada à má remuneração dos profissionais da área hoteleira pode gerar problemas na época da Copa. Na visão do Suíço,
não se constrói hotéis de luxo em um curto período
de tempo, assim como não se qualifica profissionais
em apenas alguns meses.
Cursos de idiomas e de especialização deveriam desde já estar sendo ministrados aos trabalhadores do
setor, a fim de proporcionar aos turistas melhores
atendimentos, não somente na época da Copa do
Mundo de 2014, mas em todos os momentos.
A Copa irá abrir caminhos para o mundo conhecer
melhor os quatro cantos do nosso imenso país. Precisamos estar preparados para bem receber esses turistas. A satisfação no atendimento é o que garantirá
a volta desses turistas em outros momentos e eles
mesmos servirão de cartão de visitas do Brasil nos
seus países de origem.

Falta sensibilidade dos empresários
do Turismo em nosso país

U

m dos setores que mais
cresce no país necessita
urgentemente de aperfeiçoamento profissional,
não somente dos empregados, mas
principalmente dos empresários.
Isso porque a classe empresarial que
atende o setor turístico e hoteleiro não tem uma visão ampliada de
mercado.
Visando maior crescimento em qualquer área, é necessário que sejam
aplicados investimentos na empresa
e nos trabalhadores. O Brasil tem um
potencial gigantesco e o turismo poderá despontar como a principal fonte de renda do país, caso seja bem
planejado.
A preocupação do Contratuh e obviamente do Sitratuh com o aprimoramento profissional é fato. E de

tantos cursos que podem propiciar
melhores qualificações, o de idiomas
é considerado o essencial para os
trabalhadores que atuam nas áreas
do Turismo, Hotelaria, Bares, Restaurantes e similares.
Só que os patrões não podem exigir melhorias na qualificação desses
profissionais, já que a remuneração
oferecida a eles não condiz com um
salário digno de se viver, quem dera
de investir em qualquer tipo de curso. Para exigir melhorias, precisamos
oferecer condições favoráveis para
tanto.
Além da valorização desses profissionais, aconselhamos os empresários a
investirem em cursos que proporcionem a qualificação desses trabalhadores. Isso só trará benefícios para
o trabalhador e principalmente para

as Empresas, que estarão oferecendo ao mercado serviços de melhor
qualidade.
A Confederação dos Trabalhadores
em Turismo e Hospitalidade espera
que ações possam ser realizadas em
conjunto com o Ministério do Turismo, com o Ministério do Trabalho e
Emprego e com a Comissão Parlamentar de Turismo e Desporto, a fim
de apresentar soluções para o problema em questão.
Enquanto um trabalhador do Turismo e Hospitalidade tiver um piso salarial inadequado, não há como exigir grandes feitos. Portanto, o que se
espera por parte dos órgãos governamentais e patronais é mais sensibilidade e humanismo com os funcionários da área, pois uma empresa
não anda sozinha, pensem nisso!
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A Campanha de
Sindicalização continua
O Sitratuh prossegue na Campanha
de Sindicalização. Os números continuam crescendo significativamente,
desde que iniciamos o cadastramento
de novos sócios. A campanha estende-se até julho, mês em que o Sindicato completa 25 anos de fundação.
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 segun-

do 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 só-

cio 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:......................................................................................................Est. Civil................................................
Natural:........................................................ Estado:.........................Nascimento .............../.............../..............
Filho(a) de.....................................................e de ..................................................................................................
Residente à Rua: ......................................................................................................................Nº.........................
Bairro...................................................Cidade:.......................................................CEP........................................
E-mail............................................................................... Fone:/Cel .....................................................................
CTPS:..............................Série:............................... RG:................................................... CPF: ............................
CNPJ da Empresa ..........................................................................Fone:...............................................................
Razão Social: ..........................................................................................................................................................
Data da Admissão na Empresa:............/.........../......................Cargo: ................................................................
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 obtêm 70% de desconto. Já os dependentes conseguem

descontos de 60% 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. Além dos

ATENDIMENTO NA SEDE DO
SINDICATO:

NUTRICIONISTA
DÉBORA BOTTEGA
Rua Anita Garibaldi,79 - sala
604 - Centro - Florianópolis Fone: 3225-6134

DENTISTAS - Descontos de
70% (associados) e
60% (dependentes).
FISIOTERAPEUTA – Sempre as
terças-feiras e quintas-feiras,
das 13h às 15h30min, mediante a taxa de atendimento de
R$ 15,00.
GINECOLOGISTA
Quartas-feiras, das 8h10min
às 10h30min. Associados com
atendimento sem qualquer
custo e dependentes
pagam R$ 30,00.
CLÍNICAS
CLIMED
Av. Osmar Cunha, 217 Centro,
Florianópolis
Fone: 3224 – 9755
CONDOCLÍNICAS
Rua Euclides Machado, 97
Estreito
Fone: 3348-8000
CARDIOCENTER
Rua P. Nereu Ramos, 19, Centro – Florianópolis
Fone: 3224-3265
CIÊNCIA
Rua Cap. Augusto Vidal, 3223,
Palhoça
Fone: 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: 3224-1292
OTOVIDA
Rua Irmã Benwarda, 99, Centro, Florianópolis
Fone: 3223-6060

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.

DMI - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM
Rua Dr. Constâncio Krummel,
1083 - Praia Comprida,
São José
Fone: 3381-1000
BELLAMED CLINICA MÉDICA
R Tenente Silveira, 200, 3º
andar, Centro, Florianópolis
Fone: 3224-3591
CITE CLÍNICA MÉDICA
Avenida Aniceto Zacchi, 468,
Ponte do Imaruim, Palhoça
Fone: 3242-8833
CLÍNICA MÉDICA
SANTA CLARA
Rodovia SC 403, 6245, Ingleses, Florianópolis
Fone: 3269-1356
CENTRO CLÍNICO LAITANO
Rodovia SC 403, 6505 Ingleses – Florianópolis
Fone: 3269-2585

PSICOLOGIA
MEROPE SPOHR PEREIRA
Avenida Madre Benvenuta,
nº 1584, sala 11 - Bairro Santa
Mônica, Florianópolis.
Fone: (48) 3025-5446 ou (48)
9148-3003
DRA. GABRIELA NOVAES
BERNARDE
Rua Clodorico Moreira, 62 Santa Mônica, Florianópolis
Fone: 3025-5446
DRA. CAROL FURTADO
Fone: 9915-3583

MASSOTERAPEUTA
SAÚDE VITAL - oferece,
lipoescultura sem cortes,
tratamento molecular
rejuvenecedor, tratamento
para disfunções hormonais,
estresse, depreção, diabetes, hepatite e herpes. Ligue
e marque uma avaliação
gratuita. Fone: (48) 30244200
ou (48) 9941-0983. Falar com
Daniele. Mediarpos
LABORATÓRIOS
EXAME Laboratório Médico
Rua Silva Jardim, 349 - Prainha
– Florianópolis
Fone: 3223-4288
MENINO DEUS
Rua Clemente Rovere, 20,
esquina Mauro Ramos ( junto
a Proteger, próximo IEE)
Estreito (matriz) Rua Santos
Saraiva,840 ( Edifício Continental Center)
Horário das 7h às 10 h
Fon: 3204-8679
LAB. de ANATOMIA PATOLÓGICA Dr. FELIPE XAVIER
Rua Jerônimo Coelho, 389
S/46, Centro, Florianópolis
Fone: 3224-1511

ARTRON
Tv. Manoel Ramos de Souza,
175 S/01, Ingleses,
Florianópolis
Fone: 9117-6955 - 3369-0099

ÓTICAS
Parcelamento em 5 vezes
ÓTICA SANTA LUZIA
Rua Felipe Schmidt, 413 L/ 07,
Centro, Florianópolis
Fone: 3222-3490
ÓPTICA CONFIANÇA
Centro - Fone: 3025-1282
Estreito - Fone: 3248-5222
ÓTICA THADEU
Rua Vidal Ramos, 110 - S/4,
Centro, Florianópolis
Fone: 3225-7362
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
( Parcelamento em 6 vezes)
CFC LITORAL
Rua General Bittencourt, 603,
Centro, Florianópolis
Fone: 3222-7296

FARMÁCIAS - FLORIANÓPOLIS
AÇORIANA
LUCIANO
CÂMARA
ALTERNATIVA
Pagamento a vista

LABORATÓRIO SANTA LUZIA
Fone: 3952-4200
CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E
REABILITAÇÃO
Fisio Norte Fisioterapia
Rod. SC 403, 5026 S/05, Ingleses, Florianópolis
Fone: 3266-0519

ASSESSORIA JURÍDICA
Fernando Ramos de Fávere
Rua dos Ilhéus, nº 46, sala
1103 Centro, Florianópolis.
Fone: (48) 3024-0333 ou (48)
9901-1221
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O setor hoteleiro comemora o aumento da
ocupação no Carnaval
Em entrevista para uma
emissora de rádio da Capital, no último dia 02,
o Secretário de Turismo
de Florianópolis, Vinícius
Lummertz, afirmou que
a cidade teve neste ano o
maior carnaval de todos
os tempos. O investimento gasto em 2012 custou,
segundo ele, R$ 1 milhão
a menos para os cofres
públicos, em relação ao
ano de 2011.
Outro fator importante que contribuiu para o
sucesso da temporada
carnavalesca foi o público
que cresceu significativamente nas ruas da cidade

nos dias de festa. Dos foliões registrados em 2011,
de 70 mil o número subiu
para 130 mil na região do
Centro, de nove mil passou a 20 mil foliões no Sul
da Ilha e de 50 mil para
150 mil foliões em Santo
Antônio de Lisboa.
O setor hoteleiro foi o
mais beneficiado com a
chegada de tantos turistas, chegando a 100% de
ocupação na região do
Centro de Florianópolis.
Em termos comparativos,
fevereiro registrou 82%
de ocupação hoteleira,
enquanto em janeiro a
ocupação foi de 75% e

em dezembro de 2011 foi
registrado 55% de ocupação no setor.
Somente nas praias o aumento foi de quase 20%
em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados recém divulgados pelo Sindicato dos
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Florianópolis (SHRBS), a média
de ocupação nas praias
nos cinco dias de folia foi
de 88,5% e na região continental de 66,9%. Os índices subiram em média
10,4% em relação ao ano
de 2011.
Enquanto os empresá-

rios comemoram o sucesso da temporada de
carnaval na cidade, os
trabalhadores continuam
lutando por melhorias
salariais. Apesar da justa
troca de categoria, que
agora passou ao nível 04,
o piso de R$800,00 para
os trabalhadores ainda
não é o almejado. O Sitratuh continua na luta,
em busca por melhor capacitação e remuneração
dos profissionais deste
que é um dos setores que
maior movimenta renda,
tanto para o município,
quanto para o nosso Estado.

CARTILHA DO TRABALHADOR
Você sabe o que é e para que serve o Banco de Horas?

O

Banco de Horas,
atualmente exigido
por muitas empresas, nada mais é do que
um acordo unilateral, que
favorece apenas o lado patronal. Neste acordo previamente estabelecido o
trabalhador pode, além da
jornada legal de trabalho,
trabalhar mais duas horas
por dia, sem receber a devida remuneração.
O trabalhador precisa
ficar atento na hora de
assinar os contratos de
trabalho para que o seu
bolso não venha a ser lesado mais tarde. O Banco
de horas serve apenas

para adequar a jornada
de trabalho dos empregados conforme as eventuais necessidades de
produção das empresas.
Não restam dúvidas de
que o empregado não
leva nenhuma
vantagem com o
Banco de Horas.
O Banco de Horas permite que
o
empregado
venha a gozar de
uma folga ou que saia algumas horas antes do horário normal de trabalho,
desde que essa data seja
estipulada pelo empregador. Isso significa que a

empresa pode mandar o
trabalhador para casa no
dia de uma queda no setor de produção. Já o funcionário não terá o direito de sacar as horas que
estão no banco se tiver
qualquer tipo de
problema, mesmo que seja de
ordem familiar.
Se apenas as
empresas
terão o direito de
movimentar essa conta,
o trabalhador mais uma
vez está sendo lesado.
Todo o contrato para ser
bom precisa ser bilateral,
atendendo todos os direi-

tos e deveres tanto dos
funcionários, quanto dos
patrões.
As longas jornadas de
trabalho prejudicam os
profissionais em dois aspectos: no financeiro e no
físico. No aspecto financeiro por afetar diretamente o bolso do trabalhador. Já o aspecto físico
compreende o cansaço
da mente e do corpo com
as exaustivas horas a mais
trabalhadas e não compensadas devidamente.
Precisamos ficar atentos
aos abusos cometidos e
nos informar quanto aos
direitos do trabalhador.

