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Palavra do Presidente

 As iniciativas inéditas que vem sendo implementadas pela atual diretoria do SITRATUH, da qual 

papel de uma entidade sindical e mais vitoriosa no que diz respeito às conquistas atingidas em prol dos 
trabalhadores das categorias representadas, rende bons frutos. 
 A matéria principal dessa edição do nosso informativo fala de um desses sucessos históricos 
para o SITRATUH, a promoção, pela primeira vez em 27 anos, de um seminário que reuniu entidades e 
lideranças sindicais de renome e relevância mundial, em Florianópolis. Em debate, a saúde do trabalhador 

e emocionais causados por altas cargas horárias de trabalho e desrespeito a normas norteadoras da 
atividade são motivo de preocupação mundial.  O mais importante é que, do evento, surgiram propostas 
efetivas de enfrentamento da situação que serão levadas a efeito, envolvendo um legítimo movimento em 
favor de mais saúde para os trabalhadores.
 Isso porque garantir qualidade de vida para as categorias que representamos deve ser e é uma 
preocupação efetiva para o SITRATUH. Assim como a luta por melhores salários e pela inclusão de cláusulas 
sociais nas convenções coletivas que estão em plena fase de negociação. Temos obtido boas vitórias e 
queremos, cada vez mais, garantir que nossos trabalhadores tenham melhores condições de trabalho. 

em turismo e hospitalidade. Daí nosso apoio à luta contra a terceirização e a precarização das relações 
trabalhistas, também enfocadas nesse informativo, que traz, ainda, matérias sobre o nosso tradicional 
Campeonato Regional de Futsal e a Campanha do Agasalho promovida anualmente pelo sindicato. Boa 
leitura!

Anésio Schneider
Presidente do SITRATUH
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Distribuição Gratuita

Por mais conquistas para os trabalhadores

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
Cursos

demandas dos segmentos de turismo e hospitalidade na capital e em Santa 
Catarina, tanto para os empresários, quanto para os trabalhadores. “Se já 

os serviços prestados ao nosso turista, movimentando esse setor tão 
importante para a economia da ilha e do estado. Ligados nisso, desde o ano 

Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e de Turismo e 
Hospitalidade da Grande Florianópolis.

 Anésio Schneider lembra que a promoção de cursos pelo SITRATUH é uma iniciativa inédita, nunca 
antes registrada na história da entidade e resulta de parcerias com entidades sérias, como o SENAC e 

inscrições abertas serão realizados em novo local, no centro de Florianópolis, em espaço locado pelo 

sempre estar à frente e convidamos os trabalhadores a aproveitar a oportunidade. É importante também 

aperfeiçoar”, convoca o presidente do SITRATUH.

- Garçom
- Excelência no atendimento ao público

Vagas limitadas!
Inscreva-se já na sede do SITRATUH,

no centro de Florianópolis.
Informações:

(48) 3952-0305 / 3952-0333

Campeonato Regional de FUTSAL está começando

o Campeonato Regional de Futsal promovido pelo SITRATUH. No dia 06 de 

as equipes formadas por trabalhadores representados por nosso sindicato. 
As equipes vencedoras, posteriormente, disputam o Campeonato Estadual 
que também tem times de Lages e Balneário Camboriú.

 “O campeonato é uma forma de congregar os trabalhadores, que podem 
aproveitar o momento de lazer para aliviar a pesada rotina de trabalho. 
Por isso, investimos todos os anos, sempre buscando melhorar o torneio”, 

comenta o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e de 
Turismo e Hospitalidade da Grande Florianópolis, Anésio Schneider. Fique ligado na fan page do SITRATUH, 
conheça as equipes e acompanhe os resultados de todas as rodadas.

Curso de excelência no atendimento
ao público já formou turmas.
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Negociação Coletiva 

 Estão em andamento as negociações para o fechamento das convenções coletivas de trabalho das 

Religiosas e Filantrópicos. 
 De acordo com a análise do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, 
Bares, Lanchonetes e de Turismo e Hospitalidade da Grande Florianópolis, estão sendo atingidos alguns 
resultados animadores. “Nosso trabalho constante de busca por melhores salários e incorporação de 
cláusulas sociais tem rendido bons frutos, mas ainda temos bastante a alcançar, principalmente no caso 

com aumentos salariais que superem a inflação”, analisa Anésio Schneider.

Por convenções coletivas com ganho real para os trabalhadores

* Cabeleireiros – convenção coletiva fechada com aumento de 
11,50%, vigente a partir de 01/05/2015 e pisos salariais variando entre R$ 1.110,00 e R$2.555,00.
* Turismo – convenção coletiva fechada com aumento de 8,5%, vigente a partir de 01/01/2015 e 
piso salarial de R$ 1.105,00.
* Casas de diversão – o SITRATUH propõe aumento de 10,34%, a partir de 01/05/2015, com pisos 
salariais variando entre R$1.056,00 e R$ 1.104,00.
* Conservação de Elevadores – o SITRATUH propõe aumento de 10,34%, a partir de 01/05/2015, 
com piso salarial de R$1.126,00. 

a partir de 01/05/2015, com piso  salarial de R$ 1.079,00.

SITRATUH prepara revista

 Nossos associados, os trabalhadores do setor e 
também parceiros e entidades do setor do turismo, em 
breve, vão contar com uma revista que fala sobre nosso 
sindicato e suas iniciativas. A Revista do SITRATUH vem 
para comemorar os 28 anos da entidade, celebrados em 

pioneiras que temos implementado. É o SITRATUH sempre 
inovando e mostrando seu trabalho.
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Evento
SITRATUH promove debate inédito sobre a saúde do trabalhador

  “A Saúde do Trabalhador em Turismo e Hospitalidade” foi o tema do evento 
ineditamente promovido pelo SITRATUH e que reuniu, em Florianópolis, 
representantes de algumas das principais entidades internacionais de 
defesa do trabalhador, centrais sindicais, confederações, federações e 
sindicatos; representados por suas lideranças, inclusive de renome mundial. 
Conscientes de que nossos trabalhadores enfrentam problemas como a alta 

acabam ocasionando quadros de estresse; além de outros problemas de 
saúde, as lideranças reunidas também trabalharam em grupo tendo em vista 

o encaminhamento de propostas efetivas que possam ser negociadas no fechamento de convenções coletivas e 
representem melhores condições de trabalho e a preservação da saúde dos trabalhadores.

focos de preocupação em se tratando de problemas de saúde em trabalhadores do turismo e hospitalidade. São 
notáveis, inclusive por pesquisas e denúncias realizadas em diversos países do mundo, os quadros de dores físicas 
que fazem com que essas trabalhadoras consumam altas doses de analgésicos, por conta do peso carregado 
na rotina de trabalho e pelo desrespeito às normas que determinam a quantidade máxima de apartamentos que 

carga de trabalho e a invisibilidade associada à atividade das camareiras. A conversa com as trabalhadoras foi 

serão encaminhadas em nível nacional e internacional.

Iniciativas do SITRATUH

coberta que sobra no seu armário pode estar fazendo muita falta para alguém. Recolha cobertores, edredons, 
casacos, toucas, luvas, cachecóis e tudo mais que possa ser doado e traga à nossa sede, no centro, ou à subsede do 

 “Entendemos que uma entidade sindical precisa estar consciente de seu papel e se fazer presente na 
comunidade em que atua, por isso, promovemos todo o ano essa campanha que muito tem colaborado com quem 

Lanchonetes e de Turismo e Hospitalidade da Grande Florianópolis foram entregues à Sociedade Espírita de 
Recuperação, Trabalho e Educação - Serte. A entidade, localizada na Cachoeira do Bom Jesus, no norte da ilha, 
realiza um sério e reconhecido trabalho de assistência a idosos e crianças. Colabore com a nossa campanha e 

sem intervalo de almoço.

SITRATUH lança a Campanha do Agasalho em 2015 

SEDE DO SITRATUH - Travessa Olindina Alves Pereira, 07 - Centro 
SUBSEDE DO SITRATUH - NORTE DA ILHA - Rodovia Armando Calil Bulos, 6529/104 - Ingleses



Informativo do SITRATUH | Junho / Julho 20156

Legislação Trabalhista

- Aposentadoria: a flexibilização do fator 
previdenciário foi vetada pela presidente. 
Como contrapartida, o Governo apresenta 
uma MP na qual a fórmula usada para calcular 
a aposentadoria varia progressivamente de acordo com a expectativa de vida da 
população brasileira;
- Auxílio-doença: o valor do benefício não poderá exceder a média das 12 últimas 
contribuições;
- Pensão por morte: passa a ser exigido o mínimo de 18 meses contribuição e 
também um período mínimo de dois anos de casamento ou união estável. A nova 
regra de cálculo do benefício também estipula a redução do atual patamar de 100% 
do salário de benefício para 50%, mais 10% por dependente.

- Seguro-desemprego: o trabalhador tem direito 
se tiver trabalhado 12 meses nos últimos dois 
anos. A solicitação do benefício pela segunda 

atividade. Para manter a isonomia, a presidente vetou concessões diferenciais para 
o trabalhador rural.
- Abono salarial: as novas regras propostas para a concessão do benefício foram, 
por acordo com o Senado, integralmente vetadas por Dilma Rousseff. O tema vai 
para análise do Fórum de Debates sobre Políticas de Emprego, Trabalho e Renda e 
de Previdência Social.

MP’s 664 e 665 viram leis

 Já viraram lei, depois da sanção presidencial, as 
propostas que alteram e endurecem as regras de acesso 
a benefícios previdenciários e aposentadoria. Estamos de 
olho na perda de direitos e na precarização das relações 
trabalhistas.

(antes MP 664)

(antes MP 665)
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PL da terceirização também preocupa

 Outro tema em tramitação no Congresso Nacional que mobiliza o movimento sindical é o chamado 
PL da Terceirização. O texto-base do deputado Arthur Maia (SD-BA) foi aprovado pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados, sem ampliar a terceirização ao setor público, mas o debate em torno da proposta continua. 
O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, Paulo Paim (PT – RS), 

de uma agenda de audiências públicas com parlamentares, representantes do Judiciário, do Ministério 
Público, de centrais sindicais, confederações, federações e sindicatos, que pretende percorrer todos os 
estados do pais. Santa Catarina sediou o segundo debate do Brasil, na Assembléia Legislativa, com o 
auditório Antonieta de Barros lotado e a participação de diretores do SITRATUH. Do encontro, resultou a 

representaria um retrocesso.
 A grande polêmica é o fato de a proposta permitir a terceirização em todos os setores das empresas. 
Atualmente, a Justiça do Trabalho limita a sub-contratação as áreas conhecidas como atividades-meio, 
como limpeza, segurança e serviços especializados que não tenham relação direta com a atuação da 
empresa contratante. Quem é favorável alega que, além de suprir uma carência de regulamentação da 

surge com a possibilidade de terceirizar toda relação de trabalho. 

sempre, pelos direitos trabalhistas e melhores condições de trabalho e entendemos que a proposta é 
lesiva às relações de trabalho”, posiciona-se o presidente do SITRATUH, Anésio Schneider.
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Coluna do Trabalhador

Sorteio de Vales-Compras

Abril:
Moacir Lovera - Cecomtur Hotel

Ademar Luiz da Silva - Restaurante Guaciara
Kelvin Lucas Marchetti - Cantina Papparella

Sidnei Santiago dos Santos - Quiosque Chopp da Brahma
Vanusa dos Santos Silva - Mumbai BK

Pedro Ivanésio de Araújo - Macarronada Italiana
 

Sorteio Surpresa de Abril
Alcelina Rogerio

Central Restaurante

Maio:
Maciel Nascimento dos Santos - Café Cultura

José Fernando de Santana - Costão do Santinho Resort
José Benedito da Rosa - 

Maraci da Graça Bais Arrieche - Intercity Hotel
Hellen Christian Alves Pereira - Restaurante Miyoshi

Joselaine Camargo - Jurerê Beach Village

Sorteio Surpresa de Maio
Moacir Eduardo Maciel

Hotel Faial

 Brenda Carolina Aparecida dos Santos trabalha na área 
de alimentação há quase 3 anos e meio. Atualmente, 
é funcionária de uma lanchonete no TICEN na qual foi 
atendente, caixa e, agora, atua como supervisora. E o 
cargo veio graças a participação no curso de Excelência 
no Atendimento ao Público oferecido pelo SITRATUH. 
Uma oportunidade que ela aproveitou e indica a outros 

dizer.

Conte como foi sua experiência em participar do curso 
promovido pelo SITRATUH.

Eu era uma pessoa muito agressiva, conversando com os professores e aprendendo os conteúdos, 

Com relação a sua carreira, que benefícios o curso trouxe?

que trabalho também apoiou e foi fundamental.

Como trabalhadora do setor, você acha que o turismo, que é tão importante para a cidade e o estado, 
está melhorando?

fazer o segmento melhor.

E sobre o trabalho do SITRATUH, como avalia nossa atuação junto aos trabalhadores?
O RH da nossa empresa está bastante ligado ao SITRATUH e nós podemos ver que o sindicato luta pelo 

cursos oferecidos.


