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Palavra do Presidente
Com o fim de março, também se encerra um verão marcante. A projeção de Florianópolis ser um dos
principais destinos turísticos brasileiros durante a temporada não ficou na promessa. E diversos fatores
contribuíram para os excelentes resultados constantemente destacados pela imprensa e confirmados
pela divulgação de dados oficiais. O fluxo de turistas superou o esperado, os visitantes do Mercosul
vieram e gastaram no litoral catarinense, a ocupação hoteleira se manteve acima da média, inclusive
batendo recorde. O governo do estado e a prefeitura da capital confirmam animadoras cifras injetadas na
economia.
O que lamentamos, diante de um quadro de tanto sucesso para a indústria do turismo e da hospitalidade
é que os trabalhadores não sejam devidamente reconhecidos em seu fundamental papel. O SITRATUH
já vive as negociações para o fechamento das convenções coletivas de trabalho das diversas categorias
representadas. A crise, a falta de qualificação da mão de obra, a rotatividade e tantas outras antigas
justificativas continuam em jogo quando se trata de garantir ganho real, com índice de aumento acima
da inflação, e cláusulas sociais que trazem qualidade de vida a quem trabalha e garante os resultados
colhidos pelos segmentos.
Mas nós não vamos esmorecer. Os trabalhadores também precisam garantir as condições de enfrentar
a turbulência econômica e, por isso, a campanha salarial do sindicato ganha as ruas de Florianópolis,
chamando a atenção para a importância de valorizar a mão de obra, depois de um verão tão positivo.
Confira essa e outras importantes iniciativas do SITRATUH, em mais essa edição do nosso informativo.
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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Atuação Sindical

Supertemporada se confirma
Foto: Ricardo Junior

Os números não mentem e os órgãos oficiais
ligados aos setores de turismo e hospitalidade
admitem. Santa Catarina e nossa capital viveram o
melhor verão dos últimos 15 ou 20 anos. A previsão
inicial era de que o estado receberia 8 milhões de
visitantes, mas as estimativas dão conta de que
esse número tenha chegado a 9,5 milhões, com
o Carnaval acontecendo cedo e a temporada se
estendendo até a Páscoa.
A prefeitura de Florianópolis visualiza um
incremento de R$ 5 bilhões na economia da
capital, tendo em vista os gastos dos visitantes
com alimentação, hospedagem e transporte. Para
o estado de Santa Catarina, a arrecadação do ICMS
deve aumentar 8%.

A indústria movimentada pelo intenso fluxo
turístico também comemora. Em janeiro, a
ocupação hoteleira passou de 90%. Em fevereiro,
a taxa foi 13,2% maior do que no mesmo mês de
2015, de acordo com pesquisa do Sindicato de
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. Nesse
sentido, a tradicional pesquisa realizada pela
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
(Abrasel) em Santa Catarina indica que 78% dos
empresários considera que a temporada foi boa
ou excelente. Na comparação com 2015, 45% dos
empreendedores ouvidos avalia esse verão como
melhor ou muito melhor. São resultados que fazem
com que o governo de Santa Catarina aposte no
turismo para enfrentar o período de crise.

Turismo sem acordo
Nossas rodadas de negociação das CCT’s já estão em andamento e nós seguimos
conscientes, em busca das conquistas que nossos trabalhadores merecem e precisam.
O presidente do SITRATUH, Anésio Schneider, e outras lideranças sindicais catarinenses,
estiveram reunidos com o Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de Santa
Catarina – SINDETUR. Infelizmente, não foi possível chegar a um acordo. A proposta
dos representantes dos empregados, de aumento de 11,28% para o fechamento da
convenção coletiva de trabalho no turismo, não foi aceita pelo sindicato patronal. “A
crise e outras dificuldades que vêm sendo trazidas para as reuniões nos indicam que
enfrentaremos negociações difíceis, mas precisamos garantir que os trabalhadores
também possam ter condições de enfrentar essa turbulência econômica”, afirma Anésio
Schneider.
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Assembleias ouvem trabalhadores
Os profissionais das diversas categorias do
ramo hoteleiroestão convidados a participar das
assembleias. Confira a agenda!
DIA

LOCAL

HORA

Centro – Sede
05/04/2016 Travessa Olindina Alves Pereira, 07

10h
16h

06/04/2016

Ingleses – Sub-sede
Rodovia Armando Calil Bulos, 6529, S/104

10h
16h

07/04/2016

Lagoa da Conceição – ACIF
Rua Nossa Senhora da Conceição, 30

10h
16h

12/04/2016

Canasvieiras – ACIF
Rua Dr. João de Oliveira, 743

10h
16h

Santinho – ARECS
13/04/2016 Est Vereador Onildo Lemos, 2279
Centro – Sede
14/04/2016 Travessa Olindina Alves Pereira, 07

16h
10h
16h

E para saber o que pensam e
esperam
os
trabalhadores
das
categorias representadas, estamos
realizando
assembleias
gerais
ordinárias. A principal pauta de
debate são as propostas levadas pelo
SITRATUH, como representante da
classe laboral, para os encontros
de
negociação
com
a
classe
patronal. O presidente do Sindicato
dos
Trabalhadores
em
Hotéis,
Restaurantes, Bares, Lanchonetes e
de Turismo e Hospitalidade da Grande
Florianópolis,
Anésio
Schneider,
destaca que é muito importante
a participação dos trabalhadores,
para que haja representatividade no
fechamento das CCT’s. Informe-se
junto ao SITRATUH sobre a agenda das
assembleias e acompanhe o encontro
da sua categoria!

INICIATIVAS DO SITRATUH
SITRATUH incentiva qualificação

Aproveite já!

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. E nós entendemos
a importância da educação e da
qualificação profissional e continuamos
com inscrições abertas. No caso dos
trabalhadores que buscam cursos mais
longos, o Instituto Federal de Santa
Catarina também traz interessantes
cursos, que duram até oito meses, com
opções como espanhol e inglês para o
turismo.

Inscrições e informações
Para cursos oferecidos pelo SITRATUH:
Na sede do SITRATUH, no centro da capital
Travessa Olindina Alves Pereira, n° 07
(próximo à Avenida Hercílio Luz).
(48) 3952-0333 | (48) 3952-0305
Para os cursos do IFSC:
mais informações no site da entidade
(www.ifsc.edu.br)
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Nossa campanha salarial por mais conquistas

Convenções Coletivas de Trabalho, o SITRATUH
está nas ruas, com sua campanha salarial. Além da
divulgação presente no site e fan page do Facebook,
o sindicato espalhou outdoors e busdoors em áreas
de intensa circulação na capital.

O verão de 2016 só teve boas notícias para
o turismo. Com o decorrer da temporada e a
cada levantamento divulgado, mais motivos para
celebrar a temporada histórica. “Para nós, como
legítimos representantes da força de trabalho que
movimenta o turismo e a hospitalidade, garantindo
tamanho sucesso, a pergunta que fica é ‘quando
nossos trabalhadores receberão o legítimo
reconhecimento’”?, questiona Anésio Schneider,
presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
Hotéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e de
Turismo e Hospitalidade da Grande Florianópolis.

“Também estamos realizando ações em
regiões turísticas e movimentadas do centro da
capital. É hora de acabar com as velhas desculpas e
oferecer a quem trabalha diariamente para atender
e receber nosso turista, fazendo do segmento um
dos mais fundamentais da nossa economia, o
devido reconhecimento”, afirma o presidente do
SITRATUH, Anésio Schneider.

Na luta por garantir que a mão de obra
do turismo e da hospitalidade tenha legítimas
conquistas, com melhores salários, condições
mais dignas de trabalho e cláusulas sociais nas
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Presidente do SITRATUH presente em debate dos rumos do
turismo
primeira vez que nos fazemos presentes
nesse importante momento que
discute os desafios e projeta o futuro
do turismo. É mais uma prova do nosso
esforço em fazer valer e reconhecer
o papel da mão de obra para os
segmentos do turismo e hospitalidade,
ampliando nossa visibilidade junto ao
trade turístico”, opina Anésio Schneider.
Como parte do das iniciativas
que integram o Programa de
Desenvolvimento Industrial Catarinense
(PDIC 2022), a FIESC, o SEBRAE e a
Fecomércio promoveram, no começo
de março, o painel de especialistas
para o setor de turismo, que contou
com a participação do presidente do
SITRATUH, Anésio Schneider.

PARA ESTAR MAIS PRÓXIMO
DO SEU SINDICATO!
Você que é nosso associado ou atua
nas categorias que representamos,
está com seu cadastro atualizado
aqui no SITRATUH? Seus dados são
muito importantes para que possamos
representa-lo e estar em contato com
você, trabalhador. E se eles estiverem
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!

O evento reuniu empresários,
especialistas
e
autoridades
no
SESC Cacupé e nosso sindicato
fez valer a voz dos trabalhadores e
sua representatividade, como parte
fundamental do sucesso e das novas
possibilidades do segmento. “É a
6
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Piso regional definido

Depois de cinco rodadas de negociação,
representantes das centrais sindicais e
federações de trabalhadores e representantes
patronais chegaram a um acordo para a
definição do piso salarial estadual. Pelo sexto
ano consecutivo, trabalhadores e patrões
negociam o reajuste do piso salarial estadual,
cabendo ao governador do estado apenas a
sanção da lei. Para o supervisor técnico do
Dieese/SC, José Álvaro Cardoso, essa foi a
negociação mais difícil desde então. Confira como ficaram os valores para as diferentes
faixas salariais, com aplicação retroativa a janeiro de 2016. Os trabalhadores em turismo
e hospitalidade estão inclusos na quarta faixa. Ou seja, nenhum empregado nesses
segmentos pode receber menos de R$ 1.158,00, a partir de janeiro de 2016.
			

			

Primeira Faixa - R$ 1.009,00		
Segunda Faixa - R$ 1.048,00		

Terceira Faixa - R$ 1.104,00 			
Quarta Faixa - R$ 1.158,00

Campanha de filiação por mais representatividade
A construção de uma representatividade
sólida está na base do trabalho do SITRATUH, na
busca das conquistas e do reconhecimento que
nossos trabalhadores merecem. E para sermos
mais fortes e atuantes, estamos realizando nossa
campanha de filiação, que apresenta os convênios
e as vantagens oferecidas aos empregados das
categorias representadas que se associam ao
sindicato. “As negociações coletivas estão em
andamento e tivemos um verão histórico. Com mais
representatividade, ganhamos força para lutar pelos
trabalhadores. Daí a importância de termos uma
base forte e com muitos filiados”, diz o presidente do
SITRATUH, Anésio Schneider. Todos os novos associados também terão direito a
um brinde especial. Associe-se, aproveite as vantagens exclusivas de ser um filiado
ao nosso sindicato e participe ativamente das lutas e conquistas do SITRATUH.
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COLUNA DO TRABALHADOR
Dia da Mulher com
homenagem
As mulheres são maioria no conjunto de
trabalhadores em turismo e hospitalidade em
Florianópolis. Por isso, e porque sempre é tempo de
homenageá-las, preparamos uma programação
especial para comemorar o Dia Internacional da
Mulher. Nossas visitantes foram atendidas por
consultoras de beleza da Mary Kay e ganharam
presentes do SITRATUH.

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 mais de 1500 trabalhadores,
indenização resultante de processo por dano
moral coletivo movido pelo SITRATUH.
Terão direito à indenização, 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. O montante total da indenização está
fixado em mais de R$ 2 milhões de reais e o valor
destinado a cada pessoa indenizada será de
pouco mais de R$1.500,00, incluindo os juros.
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 senhas a partir das 11
horas, diariamente. 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

Kits de material escolar
estão sendo entregues
E seguimos firmes com a distribuição dos
kits de material escolar. 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. É o SITRATUH consciente de que a
educação é o caminho na construção do futuro.
“Todo o ano investimos nesse importante apoio
às famílias dos nossos trabalhadores. Estamos à
disposição e aguardando quem ainda não retirou
seu kit”, convida Anésio Schneider, presidente
do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis,
Restaurantes, Bares, Lanchonetes e de Turismo e
Hospitalidade da Grande Florianópolis.
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