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Palavra do Presidente

Maio, já em seu primeiro dia, é um mês muito importante para nós, legítimos representantes de 
categorias laborais, pela comemoração do dia do trabalhador. Até porque a história dessa data está muito 
ligada ao objetivo do movimento sindical, já que o 1º de maio foi instituído por causa da luta em favor 
dos direitos trabalhistas. E é em nome da manutenção desses direitos e da garantia de dignidade para 
as categorias representadas, que o SITRATUH trabalha nas negociações que visam o fechamento das 
convenções coletivas de trabalho, atuando tanto nas reuniões de negociação, quanto junto à sociedade.

Nossa campanha salarial conscientiza a comunidade na busca por mais valorização dos nossos 
trabalhadores e nós sabemos que o setor de turismo, que muitos chamam de indústria sem chaminé, 
tem muito a comemorar, depois dos excelentes resultados do verão. Os dirigentes patronais do setor 
precisam entender que a força de trabalho é fundamental e só pode continuar colaborando com o sucesso 
do turismo se contar com as merecidas conquistas. Seremos incansáveis na luta pelo ganho real e por 
cláusulas sociais. Afinal, os trabalhadores também precisam ter condições de enfrentar a turbulência 
econômica e garantir qualidade de vida. Além desse tema central, nosso informativo aborda outros dois 
assuntos muito importantes, em se tratando de saúde e boas condições de trabalho para as nossas 
categorias: as campanhas que chamam a atenção para as dificuldades enfrentadas pelas camareiras e 
pelos funcionários da rede global de fast food McDonald’s. E, lendo as próximas páginas, você ainda fica 
por dentro da intensa atuação do SITRATUH. Acompanhe e saiba mais sobre o seu sindicato.

Boa leitura!

Anésio Schneider
Presidente do SITRATUH
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Distribuição Gratuita

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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O mês de maio é um dos mais importantes 
do ano para o SITRATUH, por efetivar as 
negociações com as entidades de representação 
patronal, visando o fechamento das convenções 
coletivas das categorias por nós representadas. 
Depois de termos vivido um dos principais 
verões das últimas décadas, com o segmento do 
turismo reconhecendo os excelentes resultados, 
entendemos que não é mais tempo de desculpas. 
É preciso que as negociações garantam legítimas 
conquistas aos trabalhadores, com melhores 
salários, condições mais dignas de trabalho e 
cláusulas sociais nas convenções coletivas de 
trabalho.

Atuação Sindical
Campanha salarial nas ruas de Florianópolis

Na luta por esses resultados, o Sindicato dos 
Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares, 
Lanchonetes e de Turismo e Hospitalidade da 
Grande Florianópolis levou sua campanha salarial 
literalmente às ruas da capital catarinense. Nossa 
equipe marcou presença na região do TICEN, 
conscientizando a comunidade das demandas dos 
nossos trabalhadores. Quem circula pela cidade, 
também se depara com os outdoors e busdoors 
da campanha salarial do SITRATUH.  “Precisamos 
acabar com as velhas desculpas e reclamações e 
reconhecer devidamente a mão de obra que faz o 
turismo ser tão importante para a nossa economia.”, 
afirma o presidente do SITRATUH, Anésio Schneider.
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Em busca de CCT’s justas

As negociações com a classe patronal para o fechamento das convenções coletivas estão a 
pleno vapor e envolvem as diversas categorias representadas pelo SITRATUH. Por enquanto, a única 
convenção coletiva já fechada é a do turismo. “É um ano difícil porque a crise acaba surgindo como 
justificativa para propostas que não garantem, sequer, o ganho real. Mas o movimento sindical dos 
nossos segmentos está articulado e conhece as demandas das nossas categorias. Vamos lutar por 
convenções justas.”, afirma Anésio Schneider, presidente do SITRATUH.

Confira o panorama das nossas negociações 
• Empregados em empresas de turismo, intérpretes e guias de turismo: convenção coletiva 

de trabalho fechada (pode ser conferida no www.sitratuh.org.br);
• Cabeleireiros e empregados em casas de diversões, conservação de elevadores e 

instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas: convenções sendo negociadas;
• Empregados em hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e similares: negociação em 

andamento.

Depois de uma das mais difíceis negociações entre representantes das centrais sindicais 
e federações de trabalhadores e representantes patronais, os novos valores do piso regional 
catarinense estão aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Os deputados 
votaram projeto encaminhado pelo Executivo que determina uma média de 11% de aumento para as 
quatro faixas salariais vigentes. Vale lembrar que, com a definição do novo piso regional, nenhum 
trabalhador dos segmentos de turismo e hospitalidade pode receber menos de R$ 1.158,00. Outro 
dado importante é que o reajuste deve ser aplicado desde janeiro de 2016, com os empregados 
tendo direito a receber a diferença salarial desse período. 

Piso regional aprovado e em vigor
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Lideranças de campanha
internacional no SITRATUH

O Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, 
Restaurantes, Bares, Lanchonetes e de Turismo 
e Hospitalidade da Grande Florianópolis 
recebeu, recentemente, lideranças nacionais e 
internacionais da campanha “Sem direitos não é 
legal”. Criada com o foco de chamar a atenção 
para a constante violação de direitos trabalhistas 
pelo McDonald´s, a campanha visa articular 
toda a rede sindical que representa categorias 
atuantes na rede global de fast food, não apenas 
incentivando a atuação jurídica e o trabalho de 

fiscalização pelos sindicatos, como também a 
realização de ações de conscientização junto à 
base de trabalhadores. 

O encontro realizado no SITRATUH também 
debateu o recente acordo realizado entre a 
entidade e a rede Arcos Dourados, com o aval 
do Ministério Público do Trabalho, que está 
indenizando cerca de 1.500 trabalhadores 
do McDonald’s na capital catarinense, após 
processo por dano moral coletivo. Um dos 
pontos discutidos entre os participantes da 
reunião foi a importância de o SITRATUH 
encampar o papel de multiplicador da campanha 
em Santa Catarina, agregando entidades e 
sindicatos das diferentes regiões do estado. 
Na visão de todas as lideranças presentes 
ao encontro, a ampliação da participação dos 
sindicatos em todo o país vai garantir força e 
representatividade às demandas trazidas pela 
campanha.

Trabalhadores do McDonald’s
têm direto à indenização

A partir de acordo firmado entre a Arcos 
Dourados e o Sindicato dos Trabalhadores 
em Hotéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes 
e de Turismo e Hospitalidade da Grande 
Florianópolis – SITRATUH, com o aval do 
Ministério Público do Trabalho, o McDonalds 
está pagando a um universo de cerca de mais 
de 1500 trabalhadores, indenização resultante 
de processo por dano moral coletivo movido 
pelo SITRATUH. 

O valor a ser recebido por cada trabalhador 
indenizado é de mais ou menos R$1500,00 
e abrange funcionários das lojas da capital 
catarinense pertencentes à rede Arcos 
Dourados – que são as da Avenida Beira Mar 
Norte e da Rua Trajano, no centro, além da 
loja do Floripa Shopping, no norte da ilha – que 

tenham trabalhado, com carteira assinada, 
entre os dias 8 de abril de 2011 e 30 de outubro 
de 2014.

A lista completa dos empregados que 
têm direito à quantia está publicada no site do 
SITRATUH (www.sitratuh.org.br). Para receber, 
basta que os trabalhadores se dirijam, com 
documento de identificação, à agência do Banco 
do Brasil que fica na sede do Tribunal Regional 
do Trabalho, na Avenida Beira Mar Norte, ao 
lado da pizzaria Paparella, no antigo prédio 
da CEF. Lá são distribuídas 40 senhas diárias 
para atendimento aos indenizados. Caso algum 
funcionário do McDonald’s se encaixe nos 
requisitos e não encontre seu nome na lista, a 
orientação é solicitar informações pelo e-mail 
coletivas@sitratuh.org.br.
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Situação das camareiras também preocupa

Ainda em se tratando de reivindicações 
acerca das condições de trabalho, o SITRATUH 
também integra a rede de apoio à campanha 
mundial que denuncia as dificuldades enfrentadas 
pelas camareiras. Dentre os principais problemas 
enfrentados pelas profissionais, em diversos países 
do mundo, estão a carga excessiva de trabalho 
e o desrespeito à legislação que determina a 

quantidade de cômodos atendidos e o peso máximo 
dos carrinhos que são o principal instrumento de 
trabalho da categoria. 

Uma das principais ações do nosso sindicato 
no contexto da campanha foi o evento inédito sobre 
a saúde do trabalhador promovido pelo SITRATUH 
em Florianópolis, que reuniu algumas das principais 
lideranças sindicais do segmento de turismo, bem 
como a representação mundial da campanha em 
prol das camareiras. Nosso presidente e a diretoria 
também encamparam ações de conscientização 
das camareiras, realizadas nos principais hotéis 
de Florianópolis. “A saúde do nosso trabalhador 
deve ser uma preocupação norteadora do nosso 
trabalho. Por isso, ações de promoção de bem-
estar, qualidade de vida e garantia de direitos 
às categorias que representamos sempre vão 
contar com o apoio do nosso sindicato. Também 
pretendemos ter um papel articulador dessa 
campanha em todo o estado Santa Catarina.”, 
garante o presidente Anésio Schneider.

A  atual diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares, 
Lanchonetes e de Turismo e Hospitalidade 
da Grande Florianópolis, comandada pelo 
presidente, Anésio Schneider, é a primeira da 
história da entidade a investir na qualificação. 
Além de oferecer cursos gratuitos, o sindicato firma 
parcerias e apoia os cursos voltados ao segmento 
e promovidos por entidades reconhecidas no 
mercado. É o SITRATUH entendendo o seu papel 
em nome de uma mão de obra mais preparada.

 SITRATUH incentiva qualificação 

Turma recentemente formada no curso de garçom do SITRATUH.

Aproveite já!
Inscrições e informações: 

Para cursos oferecidos na sede do SITRATUH, no centro da capital
Travessa Olindina Alves Pereira, 07 (próximo à Avenida Hercílio Luz).

(48) 3952-0305 
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Iniciativas do SITRATUH
Filie-se e aproveite nossos benefícios

Acesso a cursos gratuitos e os descontos 
oferecidos por convênios exclusivos, 
principalmente nas áreas de saúde e educação, 
são algumas das vantagens disponíveis aos 
trabalhadores associados ao SITRATUH.  Isso 
sem contar que, como lembra o presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, 
Restaurantes, Bares, Lanchonetes e de Turismo 
e Hospitalidade da Grande Florianópolis, filiar-
se à entidade sindical que representa a sua 
categoria profissional, faz com que ela ganhe 
força para defender seus direitos, garantindo 
as conquistas que você merece. “Com mais 
representatividade, ganhamos força para lutar 
pelos trabalhadores. Daí a importância de 
termos uma base forte e com muitos filiados.”, 
diz Anésio Schneider. 

Por isso, o SITRATUH organizou uma 
campanha de filiação que leva a equipe da 
entidade até os trabalhadores representados, 
para mostrar porque é importante contar com 
cada um deles na nossa base de filiados. Associe-
se, aproveite as vantagens exclusivas de ser um 
filiado ao nosso sindicato e participe ativamente 
das lutas e conquistas do SITRATUH.

Começou nossa campanha do agasalho 

Já está lançada a edição de 2016 da nossa tradicional 
campanha do agasalho. “É uma iniciativa que temos pela 
nossa consciência de que uma entidade sindical precisa ser 
socialmente atuante perante as demandas da comunidade em 
que atua.”, explica o presidente do SITRATUH, Anésio Schneider. 
Você já pode trazer a sua doação à nossa sede, no centro de 
Florianópolis, ou à subsede do norte da ilha, em Ingleses. São 
aceitas cobertas, roupas e calçados que possam amenizar o frio 
prometido para esse inverno. Tudo que for arrecadado será doado 
a uma das sérias instituições dedicadas ao trabalho filantrópico e 
associadas ao SITRATUH. A organização beneficiada é definida 
por sorteio. 
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Você, trabalhador representado pelo 
SITRATUH, conta com o seu sindicato para 
a garantia dos direitos trabalhistas. Nosso 
setor de orientação trabalhista é preparado 
para tirar suas dúvidas e atende das 08 às 18 
horas, de segunda a sexta. Procure a sede do 
SITRATUH se tiver dúvidas com relação ao 
seu contracheque e a forma como cumpre seu 
horário de trabalho ou recebe comissões e horas 
extras. Estamos prontos a recebê-lo e, nessa 
edição do informativo, também aproveitamos 
para falar um pouco sobre duas situações que 
ferem seus direitos e são bastante esclarecidas 
aos trabalhadores pelos nossos orientadores 
trabalhistas.

A importância da carteira assinada
Confiar em uma empresa que contrata seus 

serviços sem carteira assinada é um grande 
risco. Nossa experiência mostra que 97% dos 
empregados que aceitaram essa situação foram 
desligados da empresa sem direitos garantidos. 
Na maioria dos casos, acaba sendo obrigatório 
recorrer à esfera judicial e, muitas vezes, o 
trabalhador recebe valores inferiores aos de fato 

devidos por não haver prova suficiente em juízo. 
Fica o alerta. Empresas contrárias ao registro 
da CTPS usam de má-fé para experimentar 
os serviços dos funcionários, sonegando 
impostos e direitos trabalhistas e prejudicando 
o empregado.

Banco de horas e acordos de compensação 
precisam ser registrados no sindicato

As empresas que adotam acordos de 
compensação de horário ou o sistema de banco 
de horas devem manter, por ordem legal, esses 
instrumentos registrados junto ao sindicato da 
categoria. Esse acordo, quando intermediado 
pela entidade sindical, além de seguir todos os 
preceitos legais, é formalizado por assembleia 
realizada na empresa, com os empregados, em 
que são repassadas orientações sobre como 
devem funcionar as compensações e o banco 
de horas, de forma legal. Portanto, antes de 
aceitar o banco de horas ou qualquer sistema 
de compensação de horário, saiba se a empresa 
possui acordo firmado com o seu sindicato. Isso 
é a sua garantia de preservação de direitos.

Sindicato forte e representativo é aquele que conta com grande número de associados e também 
conhece sua base, estando em contato com ela e suas necessidades. Por isso, pedimos que você, nosso 
associado ou trabalhador das categorias que representamos, atualize seu cadastro junto ao nosso sindicato.  
Fornecendo dados corretos e atualizados, você fica por dentro das iniciativas inéditas da diretoria e vai 
receber nossa newsletter, que, toda a semana, traz notícias sobre temas como o mercado do turismo e a 
legislação trabalhista. Nossa equipe está à sua disposição para verificar e rever seus dados!

COLUNA DO TRABALHADOR
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