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Palavra do Presidente
O turismo nacional, catarinense e da nossa capital, que continua figurando entre os destinos mais procurados do
país, segue tendo muitos motivos para comemorar. O sucesso das Olimpíadas, para além de ter projetado o Brasil
e demonstrado nossa potencialidade em promover um dos mais, se não o mais representativo e grandioso evento
do mundo, registrou excelentes números ao turismo do Rio de Janeiro. A divulgação oficial de resultados, feita pelo
prefeito Eduardo Paes logo após o encerramento dos jogos, dá conta de que a ocupação hoteleira na rede da capital
fluminense ficou em 94%. Foram 1 milhão e 17 mil visitantes, sendo 410 mil estrangeiros. O gasto médio diário foi de
R$ 424,62 pelos estrangeiros, e de R$ 310,42 por parte dos turistas brasileiros. No ranking dos visitantes que mais
gastaram estão, em ordem, os argentinos, os americanos e os alemães.
Em se tratando da realidade catarinense e de Florianópolis, os números e projeções são animadores para a chamada
indústria sem chaminé. O índice de ocupação hoteleira se mantém em alta, tendo registrado, conforme o mais recente
levantamento, referente a julho, um aumento de quase 4% com relação ao mesmo período do ano passado. Uma bela
prova de que a ilha de Santa Catarina já não é mais apenas um destino de verão. E a próxima temporada deve voltar
a registrar resultados históricos, como já ocorreu em 2016. Apesar disso, no entanto, a questão da sazonalidade, da
rotatividade da mão de obra e outros tradicionais argumentos do segmento patronal, se aliam ao contexto da crise e
dificultam as negociações coletivas das categorias por nós representadas. Mas seguimos na luta, como você vai conferir
nas próximas páginas, sem abrir mão de, no mínimo, a reposição da inflação.
Outra medida inovadora da nossa diretoria, na busca pelas conquistas salariais e de melhores condições de
trabalho e qualidade de vida aos nossos trabalhadores, são as convenções individuais, que também trazem segurança
jurídica às empresas. Nosso setor de orientação trabalhista é responsável e convida os empresários a conhecer
as vantagens dos acordos individuais, que além de determinarem índice de reajuste e cláusulas sociais, disciplina
questões polêmicas como o banco de horas e a taxa de serviço, prevenindo futuras ações trabalhistas. Isso porque
também entendemos a importância de apoiar o crescimento econômico que impulsiona o mercado de trabalho.
Leia nosso informativo e acompanhe as negociações e outras das nossas iniciativas em prol dos trabalhadores
representados. Boa leitura!
Anésio Schneider
Presidente do SITRATUH

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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Na luta por convenções coletivas justas
O SITRATUH vive a realidade das
negociações para o fechamento das convenções
coletivas das categorias representadas.
Apesar de termos tido um verão de resultados
históricos, com Florianópolis figurando entre os
principais destinos do país, o contexto de crise
econômica tem dificultado as tratativas com
o segmento patronal, principalmente no setor
de hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e
similares, que ainda coloca em jogo antigos
argumentos, como a rotatividade da mão de
obra e a sazonalidade.
“Mas nosso sindicato não está esmorecendo.
Entendemos,
como
representantes
dos
trabalhadores, que momento é delicado e exige
uma postura equilibrada. Mas as categorias
profissionais que representamos precisam garantir
conquistas salariais e cláusulas sociais. Por isso,
só estamos batendo martelo em convenções que
garantem, pelo menos, a reposição da inflação
do último ano, que chega a quase 10%”, garante
Anésio Schneider, presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares,
Lanchonetes e de Turismo e Hospitalidade da
Grande Florianópolis.

Como estão nossas
negociações?
Acompanhe o panorama!
• Empregados em empresas de turismo,
intérpretes e guias de turismo: fechada, com
piso de R$1.230,00 e reajuste de 10,67%,
retroativos a janeiro;
• Empregados
em
empresas
de
conservação de elevadores: fechada, com
piso de R$ 1.227,00 e reajuste de 9,83%,
retroativos a maio;
• Empregados
em
instituições
beneficentes, religiosas e filantrópicas:
fechada, com piso de R$ 1.170,00 e reajuste
de 9,83%, retroativos a maio;
• Empregados em casas de diversões:
em negociação;
• Empregados em Hotéis, Restaurantes,
Bares, Lanchonetes e Similares: em
negociação;
• Empregados
nos
Salões
de
Cabeleireiros e Institutos de Beleza: em
negociação.
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Corrida dos Garçons e Garçonetes tem sua 17ª edição

Conheça os vencedores:
Masculino
•
•
•
•
•

1º lugar: Kerley Brasileiro Dias
2º lugar: Valentim Jackiny
3º lugar: Ricardo Carvalho Rubanec
4º lugar: Glauber Baldez do Conto
5º lugar: Paraguaci Souza Severo
Feminino:

•
•
•
•
•
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1º lugar: Josiane Panis
2º lugar: Luana Alexandre Bueno
3º lugar: Priscila Martins
4º lugar: Simone Boscato
5º lugar: Ana Carolina Leite

Já virou tradição a nossa Corrida dos
Garçons e Garçonetes, um jeito divertido que o
SITRATUH encontrou para homenagear esses
profissionais na passagem do seu dia. E na
décima sétima edição da iniciativa, ocorrida em
08 de agosto, o Sindicato dos Trabalhadores em
Hotéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e de
Turismo e Hospitalidade da Grande Florianópolis
teve muito a comemorar. Nem a chuva que caía
atrapalhou a empolgação das 16 garçonetes e
32 garçons inscritos para testar sua habilidade
profissional numa pista com obstáculos
montada no movimentado Largo da Alfândega,
no centro da capital. Os grandes vencedores
de cada categoria levaram uma televisão de 32
polegadas. Os competidores que ficaram do 2º
ao 5º lugar, ganharam notebooks, TV’s de 28
polegadas, bicicleta e fornos elétricos.
“Além de ficarmos felizes em reunir
muitos competidores e mobilizar o público que
passava por uma das mais importantes regiões
do centro de Florianópolis, nos sentimos
cumprindo o papel de uma entidade sindical em
investir na qualidade de vida dos trabalhadores
que representamos. Foi um momento de
confraternização entre colegas e famílias
para esses valorosos profissionais, muitas
vezes esquecidos”, comenta o presidente do
SITRATUH, Anésio Schneider.
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ATENÇÃO TRABALHADOR
Fique atento aos chamados pagamentos “por fora”

Em recente artigo publicado no portal Exame.com, Sônia Mascaro Nascimento, sócia do escritório
Mascaro Nascimento Advocacia Trabalhista, chama a atenção para uma situação que também nos
preocupa, como representantes dos trabalhadores em turismo e hospitalidade, e tem sido tema de muitos
dos atendimentos prestados a empregados e empresários pelo nosso setor de orientação trabalhista.
Trata-se do que a especialista em direito do trabalho, chama, em seu texto, de CLT Flex, CLT flexível
ou CLT Cotas. Na prática, o que acontece, nesses casos, é que as empresas pagam parte do salário de
forma devidamente registrada na carteira de trabalho e o restante – que, como destaca Sônia Mascaro
Nascimento, pode incluir itens como alimentação, vestuário, moradia, educação, assistência médica,
reembolso transporte, direitos autorais, propriedade intelectual – por fora.
Embora reconheça que essa flexibilidade na modalidade dos pagamentos precise ser avaliada
conforme a peculiaridade de cada relação de trabalho, a especialista em direito trabalhista orienta que
o trabalhador esteja atento. Em muitos casos, essa atitude é apenas uma das fraudes cometidas por
algumas empresas, de forma a “driblar” os direitos dos trabalhadores, como também acontece com
a exigência de que o empregado se associe a uma cooperativa, ou emita recibos de pagamento a
autônomo. Sônia Mascaro Nascimento reforça, ainda, que “caso uma ação trabalhista comprove que
a contratação se reveste de uma operação fraudulenta para reduzir encargos trabalhistas e fiscais,
o colaborador poderá obter, além da retificação na
Carteira de Trabalho para constar o salário total,
o pagamento de FGTS, férias mais um terço, 13º
salário, horas extras, aviso-prévio, dentre outros”.
Então, trabalhador, fique atento. E caso tenha
qualquer dúvida quanto à legalidade da forma de
contratação utilizada no seu trabalho, procure a
orientação trabalhista do SITRATUH. Estamos
preparados a buscar a solução correta.

Segue nossa campanha de filiação
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, durante todo o ano
de 2016, uma campanha de filiação, que visa tornar a entidade ainda mais
forte, ampliando seu quadro de associados. Um dos principais esforços,
como conta nosso presidente, Anésio Schneider, é ir até os trabalhadores,
mostrando o sério e comprometido trabalho que o Sindicato dos
Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e de Turismo e
Hospitalidade da Grande Florianópolis desempenha em favor das categorias
representadas. Nas visitas, os profissionais das categorias representadas
pela entidade também conhecem as vantagens de se associar ao sindicato.
Associe-se, aproveite as vantagens exclusivas de ser um filiado ao nosso
sindicato e participe ativamente das lutas e conquistas do SITRATUH.
5
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Ato de defesa aos direitos trabalhistas
SITRATUH marcou presença

Sete centrais sindicais encabeçaram, durante o mês de agosto, um ato de repúdio à retirada de
direitos trabalhistas, presente em projetos de lei discutidos em nível municipal, estadual e nacional.
De acordo com dados divulgados pela organização do protesto, foram cerca de 3 mil participantes.
Participaram do ato estudantes, trabalhadores, aposentados e sindicatos de todo o estado, inclusive
representantes do SITRATUH. O principal objetivo foi alertar para os perigos da reforma da previdência,
da privatização das estatais, da liberação da terceirização sem limites, do PL 257 (renegociação das
dívidas dos estados com a União, podendo afetar servidores públicos), da PEC 241 (teto para gastos
federais com saúde e educação) e da retirada de investimentos na saúde pública e na educação. O
projeto “Escola sem Partido” também foi duramente criticado. Depois de uma concentração na região
da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), os manifestantes caminharam até a sede da
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC). O ato fez parte do Dia Nacional de
Mobilização Luta por Emprego e Garantia de Direitos, com protestos em todo o país.

Formação profissional como política continuada
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!

Aproveite a
oportunidade!

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

(48) 3952-0333
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Para os cursos do IFSC: mais informações no site da entidade:
www.ifsc.edu.br
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Dificuldades das camareiras mapeadas
A campanha mundial pela dignificação
do trabalho das profissionais camareiras, que
conta com a participação ativa do SITRATUH,
está rendendo um excelente mapeamento das
dificuldades enfrentadas pelas camareiras em
todo o Brasil. Uma importante iniciativa para
entender a complexa situação vivida por essas
profissionais foi a recente pesquisa aplicada
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Turismo e Hospitalidade (CONTRATUH), em
diversos estados e que sistematiza dados da capital
catarinense a partir da participação do Sindicato
Gerardo Iglesias e Moacyr Roberto Tesch Auersvald
dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes,
Bares, Lanchonetes e de Turismo e Hospitalidade
da Grande Florianópolis.
De acordo com o presidente da CONTRATUH, Moacyr Roberto Tesch Auersvald, alguns dos fatores
mais preocupantes que aparecem nos dados coletados é o trabalho extenuante das camareiras, que
limpam um elevado número de quartos diariamente e carregam objetos pesados; o que resulta em
problemas osteomuscalares, adoecendo muitas profissionais. Além disso, ainda há a questão psicológica
por conta da invisibilidade e do desprezo às camareiras. Além disso, Tesch destaca, em entrevista ao
site da UITA, os impactos da terceirização, que precariza as relações de trabalho e já foi denunciado
ao Ministério Público e ao Ministério do Trabalho. Por fim, o presidente da CONTRATUH afirma que a
estratégia do movimento sindical será, justamente, denunciar a todos os organismos internacionais a
penosa condição das camareiras, lutando pela melhoria de suas condições de trabalho.

Nossa atuação na mídia
A comunicação é, sem dúvida, uma importante
ferramenta para que a atuação do nosso sindicato
esteja mais presente junto aos trabalhadores
que representamos e também à comunidade de
Florianópolis e de Santa Catarina. E justamente
para falar sobre a gestão inovadora da sua diretoria,
bem como ampla gama de atividades e serviços
oferecidos aos profissionais representados,
mostrando o compromisso com o verdadeiro papel
de uma entidade sindical, é que o SITRATUH
mantém colunas quinzenais nos jornais Diário
Catarinense e Notícias do Dia e também está
participando das 3 edições do caderno sindical
editado também pelo jornal da RIC. Acompanhe e
esteja mais próximo do Sindicato dos Trabalhadores
em Hotéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e de
Turismo e Hospitalidade da Grande Florianópolis.
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VOTO CONSCIENTE
“Hoje é sempre o dia certo, de fazer
as coisas certas, da maneira certa.
Depois será tarde.”
Martin Luther King

(Religioso e ativista político estadunidense)

Pense nisso no dia 2 de outubro. Aproveite a campanha
para escolher bem os seus candidatos.
Vote consciente. Seu voto é a chave da democracia
e do futuro da sua cidade.
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