Sitratuh/ Flor
25 anos de História
O Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade,
Hotéis, Restaurantes, Bares e Lanchonetes da Grande Florianópolis
(Sitratuh/Flor) iniciou as suas atividades no dia 21 de julho de
1987. A primeira reunião foi realizada nas dependências de um
hotel da Ilha e contou com 16 pessoas. Trabalhadores estes que
representavam as categorias que hoje o Sindicato representa.
O sonho de ver a categoria mais unida foi ampliado,
começou a ser compartilhado por outros trabalhadores e o Sitratuh/
Flor foi crescendo, criando espaços. A sede foi construída, os anos
se passaram, o número de sócios aumentou significativamente, e
hoje a lembrança das lutas em prol da categoria é o que marca o
registro desses 25 anos de história.
Muito do que foi realizado ao longo dessa trajetória
se deve ao trabalho árduo de uma equipe qualificada e
profundamente envolvida com as causas do trabalhador. Seria
impossível enumerar todas as pessoas que contribuíram para que
o sonho se tornasse realidade, fazendo do Sitratuh Florianópolis
uma referência entre os Sindicatos de Santa Catarina.
Portanto, agradecemos a cada membro que passou pela
diretoria, aos funcionários, e principalmente a cada um dos nossos
sócios, pela confiança depositada em nosso trabalho. Sabemos
que ainda há muito para se fazer, pois as mudanças acontecem
constantemente, e assim como os avanços tecnológicos,
precisamos acompanhar o avanço gradativo da vida.
Porém, estamos certos de que continuaremos saindo
vitoriosos das nossas lutas, porque temos um propósito e
acreditamos na Nova Diretoria, que está totalmente voltada
e comprometida com as causas dos trabalhadores. Muitas
mudanças estão acontecendo. O Sindicato está focado em
proporcionar benfeitorias ao trabalhador de todas as categorias
em que ele representa.
Diversos convênios já foram firmados, buscando
proporcionar melhorias na saúde e na educação dos sócios. Além,
do atendimento jurídico personalizado, prestado para esclarecer
dúvidas e orientar os trabalhadores nas causas trabalhistas.
A mudança da categoria 01 para a categoria 04 foi uma árdua
conquista, que resultou no aumento do Piso Salarial Regional,
que hoje é de R$800,00.
As Bodas de Prata do Sitratuh/Flor marcam um período
de muitas lutas em prol das sete categorias em que o Sindicato
dos Trabalhadores representa. Ao longo dos anos tivemos
grandes realizações. Parabéns Família Sitratuh, pelo excelente
trabalho realizado até hoje!
Nesta edição, relatos fotográficos contam um pouquinho
dessa grandiosa história de lutas e conquistas. Começamos agora
uma nova etapa em busca dos próximos 25 anos de história.
O compromisso é de todos nós, para construirmos um futuro
mais digno e justo, onde possamos colher os louros das nossas
vitórias. Para isso, contamos com a participação de todos vocês,
trabalhadores!

Sitratuh/Flor realiza a 13ª Edição
da Corrida do Garçom
Maiores informações na página 02

Sitratuh/Flor apóia greve do
Sintravasc
Confira na página 03

Diretores do Sitratuh tomam
posse no CMTE de Florianópolis
Confira na página 05

Relatos fotográficos marcam a
trajetória dos 25 anos do Sitratuh/Flor
Confira nas páginas 06, 07 e 08

Sucesso marca a final do
Campeonato de Futsal
Confira na página 09
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PALAVRA DO PRESIDENTE
No mês em que se comemora a
amizade, o dia do escritor, do motorista,
do agricultor, e tantos outros, o Sitratuh/
Flor festeja os seus 25 anos, atuando em
benefício dos trabalhadores da nossa
categoria. Queremos parabenizar todas
as pessoas que contribuíram para que
hoje pudéssemos contar a nossa história
através de relatos e registros fotográficos.
O nosso Sindicato representa todos
os Trabalhadores do Turismo, da
Hospitalidade, da Hotelaria, dos Bares, dos
Restaurantes, das Lanchonetes, dos Salões
de Beleza e das Instituições Beneficentes
e Filantrópicas da Grande Florianópolis.
Além de lutar também em benefício
de todos os Barbeiros, das Manicures e
dos trabalhadores que atuam nas áreas
de Lavanderias, Casas de Diversão e de
Conservação de Elevadores.
O nosso propósito é lutar pelos direitos dos
trabalhadores de todas as categorias e propiciar
benefícios na vida de cada trabalhador. Os
trabalhadores precisam de melhorias salariais sim,
porém, além disso, eles necessitam de qualidade de
vida, saúde, educação de qualidade e qualificação
profissional.
É nessa busca constante que nós caminhamos,
firmando convênios que possibilitem melhorar a
vida das pessoas, tanto na área médica, quanto
nas áreas jurídica e educacional. Hoje, 38 empresas
parceiras fazem parte dos nossos serviços
assistenciais. Todos disponíveis para atender os
nossos associados.
2012 foi um ano de muitas vitórias. Depois de muita
luta, conseguimos passar da Categoria 01 para a
Categoria 04, onde conquistamos o Piso Salarial

de R$800,00. A Nova Diretoria comprometida
e participativa assumiu as suas funções e está se
mostrando atuante e eficiente.
Nosso foco agora é na conscientização do
trabalhador, para que juntos possamos realizar
ainda mais por nossas categorias. Por isso, lançamos
a Campanha de Sindicalização. Há tempos, ouvimos
falar no ditado que diz que a união faz a força,
portanto, precisamos de mais braços na construção
de uma sociedade mais digna e justa de se viver.
Contamos com vocês para construir os pilares da
vitória!
Parabéns Sitratuh/Florianópolis, pelos 25 anos
de trabalho e de conquistas! E Parabéns a todos
os trabalhadores que representam as nossas
categorias! Essas Bodas de Prata, nós dedicamos a
todos vocês!
Anésio Schneider
Presidente

Sitratuh promove a Corrida do Garçom
em Florianópolis
As inscrições para a 13ª edição
da Corrida do Garçom e da
Garçonete, promovida pelo
Sitratuh/Flor, já estão abertas. Os

interessados podem realizar as
inscrições até o dia 10 de agosto,
na sede do Sindicato, com o
Diretor Luís Agosto, responsável

pela organização. A corrida será
realizada no dia 13 de agosto,
com início às 15h, no
SESC da Prainha.

Informativo do Sitratuh/Flor – 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@sitratuh.org.br
Jornalista Hiamir Polli
Registro Profissional 0004349/SC
hiamir@globo.com

Endereço: Travessa Olindina Alves
Pereira, 07, Centro - Florianópolis – SC
CEP: 88020-095
Telefone: (48) 3952-0305
Tiragem:
4000 exemplares
Distribuição gratuita
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Apoio:

O Sitratuh/Flor vem a público manifestar o apoio ao
Sindicato dos Empregados em Transportes de Valores
de Santa Catarina (Sintravasc). A greve da categoria, por
aumentos salariais e melhores condições de trabalho, foi
necessária.
O Sindicato das Empresas de Segurança Privada do
Estado de Santa Catarina oferecera um aumento de
apenas 4% para os trabalhadores. Esses profissionais
que, arriscam as suas vidas diariamente nos carrosfortes, transportando dinheiro para os
bancos da cidade.
A greve alcançou 100% da classe
trabalhadora.
Os
municípios
de
Florianópolis, Joinvile, Blumenau, Itajaí,
Chapecó, Criciúma e Tubarão ficaram sem
abastecimento de dinheiro nos caixas
eletrônicos e nas agências bancárias.
Algumas agências chegaram a ficar sem
dinheiro durante os dias de paralisação,
outras limitaram os saques por cliente.
Alguns membros da Diretoria e o
Presidente do Sitratuh/Flor, Sr. Anésio
Schneider, estiveram presentes nas
manifestações dos vigilantes, realizadas
nas cidades de Florianópolis e Joinvile.

A greve durou 11 dias. O Tribunal Regional do Trabalho
determinou que as empresas devem pagar o valor
integral do INPC, que se refere a 4,88%. E esse valor não
pode ser inferior ao Piso Salarial Regional.
Os benefícios incluem salário e auxílio alimentação,
além de 30% de indenização por risco de vida para os
vigilantes, os chefes de equipe e os trabalhadores da
escolta armada.

Representantes catarinenses disputam
o Campeonato Brasileiro de Coquetelaria

T

rês representantes
catarinenses participam das disputas do
Campeonato Brasileiro
de Coquetelaria, realizado em Guarulhos,
São Paulo. Os classificados para a etapa
nacional foram: César
dos Santos Fonseca,
Clemilson Mello Rosa e
Régis de Brito Ferreira.
César foi o campeão do Campeonato
Catarinense de Coquetelaria, seguido de Clemilson que ficou com a
segunda colocação e
de Régis, que ganhou
a medalha de bron-

ze da competição. Ao
todo, 15 competidores, representantes de
bares e restaurantes
de Santa Catarina participaram do torneio.
O Campeonato foi realizado pela
Associação Catarinense de Bartender’s, no
Costão do Santinho,
no dia 02 de abril de
2012. Agora é torcer
para que um dos catarinenses escolhidos
vença o Campeonato
Nacional, garantindo
a vaga para disputar o
Mundial.
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O Sitratuh/Flor faz entrega de
Brindes aos trabalhadores

N

a semana comemorativa ao Aniversário de 25 anos do Sitratuh/
Florianópolis, os sócios foram recebidos na sede com um delicioso coquetel
oferecido pelo Presidente Anésio Schneider.
Além do Coquetel, cada trabalhador que se
dirigiu a sede do Sindicato nesses dias, foi
presenteado com um dos seguintes brindes:
uma camiseta, um boné, uma caneta ou
uma sacola, de acordo com a escolha de
cada um.
Os brindes foram distribuídos durante toda
a semana. Todos os sócios que se dirigiram
a sede do Sindicato procurando os serviços
de orientação trabalhista, homologações
e serviços odontológicos, também foram
recepcionados pelo presidente e pelos demais diretores do Sitratuh.
No dia 18 de julho, após a reunião da Diretoria, os diretores também receberam as
camisetas comemorativas as Bodas de Prata
do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo,
Hospitalidade, Hotéis, Restaurantes, Bares e
Lanchonetes da Grande Florianópolis.
Após a reunião e a entrega de brindes, os
diretores e os trabalhadores se confraternizaram, saboreando um café com diversos
tipos de guloseimas, servido no hall de entrada da sede, com o intuito de celebrar os
25 anos de atuação do Sindicato, em prol
dos trabalhadores das categorias em que
ele representa.
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Diretores do Sitratuh tomam posse no
CMTE de Florianópolis
A Diretora do Sitratuh/Flor, Sra. Alexsandra Schveitzer
Pereira, assumiu a Presidência do Conselho Municipal
do Trabalho e Emprego (CMTE) de Florianópolis. A
cerimônia de posse foi realizada no dia 11 de julho, às
15h, na sede do SINSUSC, na Capital.
O Suplente da Presidência é o Sr. Ademir da Silva, que
também representa o Sindicato dos Trabalhadores em
Turismo, Hospitalidade, Hotéis, Restaurantes, Bares
e Lanchonetes da Grande Florianópolis. Os diretores
estarão representando a bancada dos trabalhadores
no biênio 2012 a 2014, junto ao Conselho Municipal.
A solenidade foi marcada pela presença do Técnico
da Secretaria Executiva do Codefat, Sr. Antonio
Gonçalves Leitão Filho, do Sr. Antonio Carlos Bonatelli,
representando o SINE e do Sr. Anésio Schneider,
Presidente do Sitratuh/ Florianópolis.
O cerimonial foi apresentado pela Assessora de
Imprensa do Sitratuh, jornalista Hiamir Polli. O
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Sr. Anésio
Schneider, o Diretor Jorginho Garçom e o Assessor
Jurídico Dr. Fernando de Fávere, solicitaram a palavra
e teceram algumas considerações, parabenizando a
nova diretoria do CMTE.
Com a finalidade de propiciar ações inovadoras, capazes
de gerar mais emprego e renda para os trabalhadores
do município, o Conselho Municipal de Trabalho e
Emprego é composto por membros que representam
a classe dos trabalhadores e o setor patronal.
A atual presidente, Alexsandra Schveitzer Pereira,
recebeu o cargo das mãos do Sr. Valter José da Luz,
representante da bancada dos empregadores. Na
ocasião, muitos membros da Diretoria do Sitratuh
estiveram presentes, no intuito de apoiar a nova
gestão do CMTE.

A criação da Subsede dos Ingleses
Pensando em facilitar a vida dos trabalhadores
que se localizam no Norte da Ilha, o Presidente
Anésio Schneider resolveu abrir as portas da sua
residência para prestar orientação e serviços aos
sócios do Sindicato. Era maio de 2003 e o Diretor
Anésio já estava voltado para as causas dos
trabalhadores.
Na época, mesmo se opondo a opinião de outros
membros, Anésio provou que estava certo na sua
idéia de aproximar o Sindicato dos trabalhadores

do Norte da Ilha. A procura foi imediata e os
atendimentos cresciam a cada dia que se passava.
Muitos trabalhos foram realizados em prol dos
trabalhadores nesse período. Porém, nada disso
seria possível se não fosse a precisa colaboração
de sua esposa, que o ajudou a prestar tais serviços.
Até junho de 2006 as portas de sua casa estiveram
abertas para os trabalhadores, quando finalmente
foi inaugurada a Subsede dos Ingleses.
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Edição Especial dos 25 anos

Na foto ao lado, o Diretor Jorginho está fazendo a entrega
dos Kits de Material Escolar distribuídos pelo Sitratuh.

Sitratuh organiza cursos de gastronomia em
parceria com o Senac (Foto ao lado).

A Diretoria do Sindicato empenhada na luta por
melhorias no Piso Regional para a categoria.
Na foto ao lado, o Diretor Jorginho Garçom, o Presidente
Anésio Schneider e o Deputado Jorge Teixeira (autor do
Projeto de Lei que beneficiou os trabalhadores) . Éramos
da categoria 01, e agora somos da categoria 04. Com isso,
o Piso que era de R$ 630,00, passou para R$ 800,00.

Os membros da diretoria entregam em mãos
os Informativos do Sindicato aos
trabalhadores da categoria.
(Foto ao lado)
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Trabalhos realizados pelo Sitratuh

Participação ativa dos membros da
Diretoria em Congressos Nacionais.

Muitas vezes os Diretores do Sitratuh/Flor
passam quase 24 horas dentro de um ônibus de
viagem. Tudo para participar dos Congressos e
das Assembléias, em prol das categorias em que
ele representa.

Reuniões de Diretoria.

Apoio às manifestações, na luta pelos
direitos dos trabalhadores.
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Trabalhos realizados pelo Sitratuh

Assembléias realizadas em busca de
benefícios para os trabalhadores.

Participação do Sindicato em Ações Sociais.
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Sucesso marca a final do Campeonato
de Futsal do Sitratuh/Flor!

C

om o compromisso de proporcionar
lazer aos trabalhadores, o Sitratuh/
Florianópolis promoveu mais um
Campeonato de Futsal da categoria.
A final foi marcada por um grandioso
churrasco, que deu início as festividades
comemorativas do aniversário de 25
anos do Sindicato dos Trabalhadores
em Turismo, Hospitalidade, Hotéis,
Restaurantes, Bares e Lanchonetes da
Grande Florianópolis.
Os jogos finais foram realizados no dia
25 de junho, no Ginásio de Esporte
da Federação das Associações dos
Empregados da Celesc (FAEC), no Bairro
Capoeiras, na Capital. Na ocasião,
estiveram presentes, além do Presidente
do Sindicato, Sr. Anésio Schneider, os
Diretores: Ademir da Silva, Luiz Augusto,
Jorge Luis Domingos (Jorginho Garçom),
entre outros membros da diretoria.
O Campeonato contou com a participação
de oito equipes. Destas, quatro foram
premiadas e receberam troféus e
medalhas. Os primeiros colocados irão
disputar o Campeonato Estadual. As
famílias dos trabalhadores e dos diretores
do Sitratuh/Florianópolis marcaram
presença nos jogos e no churrasco

comemorativo, que foi um verdadeiro
sucesso.
O 4º lugar da Competição ficou com a
Equipe Boka’s I, do Jardim Atlântico e o
3º lugar com a Equipe do Restaurante
Niguiri da Lagoa. O Costão do Santinho
conseguiu a 2ª colocação, enquanto a
Equipe do Camarão Express levou a taça
e as medalhas de Campeões para casa.
O goleiro menos vazado foi o Carlos,
da Equipe do Costão I, e o artilheiro do
Campeonato foi o Fábio, da Equipe do
Camarão Express.
Segundo Rosangela Marques, esposa do
organizador do Campeonato “Jorginho
Garçom”, eventos como esse são
de extrema importância, pois todos
se confraternizam, se harmonizam
e estreitam os laços de amizade. O
Presidente Anésio Schneider afirma
que o intuito do Sitratuh/Florianópolis
é justamente de proporcionar lazer e
descontração aos trabalhadores e as
suas respectivas famílias. “O sucesso
desse Campeonato se deve a todos
os participantes, que nos propiciaram
bons momentos de descontração, nas
comemorações do nosso aniversário de
fundação”, conclui o Presidente.
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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 no-

vos sócios, compõe a categoria
do segundo 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
sócio 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.
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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, assim
como os dependentes, obtêm descon-

DENTISTAS

Sede do Sindicato
Fone: (48) 3952-0305

Ingleses
Centro Odontológico
Espaço do Sorriso

Dra. Paula Renata Camargo,
Dra. Alessandra e
Dra. Ana Paula
Rodovia Armando Calil Bulos
(SC 403), nº 5405, sala 02
(ao lado do Ginásio de Esportes do Albino).
Telefones: (48) 3269-2817 ou
(48) 9106-0096
Fone: (48) 3269-2817
Descontos para Sócios e
Dependentes
CLÍNICAS
CLIMED
Av. Osmar Cunha, 217
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3224 – 9755
CONDOCLÍNICAS
Rua Euclides Machado, 97
Estreito
Fone: 3348-8000
CARDIOCENTER
Rua P. Nereu Ramos, 19 Centro –
Florianópolis
Fone: (48) 3224-3265
CIÊNCIA
Rua Cap. Augusto Vidal, 3223
Palhoça
Fone: (48) 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: (48) 3224-1292

tos especiais 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.

CURSOS DE IDIOMAS
SKILL
Fone: 3333-8000

WIZARD
Centro - Fone: 3333-3333
Coqueiros - 3240-6000

OTOVIDA
Rua Irmã Benwarda, 99 Centro,
Florianópolis
Fone: (48) 3223-6060

DMI - Diagnóstico Médico por
Imagem
Rua Dr. Constâncio Krummel, 1083
Praia Comprida, São José
Fone: (48) 3381-1000
BELLAMED CLINICA MÉDICA
R Tenente Silveira, 200,
3º andar, Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3224-3591

PRÓ SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, 142 Sobreloja, Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3024-5388
CLÍNICA MÉDICA
SANTA CLARA
Rodovia SC 403, 6245
Ingleses, Florianópolis
Fone: (48) 3269-1356

CENTRO CLÍNICO LAITANO
Rodovia SC 403, 6505
Ingleses – Florianópolis
Fone: (48) 3269-2585

PSICÓLOGA
Merope Spohr Pereira
Av. Madre Benvenuta, 1584,S/11
Santa Mônica, Florianópolis
Fone: (48) 3025-5446/ 9148-3003

Dra. Gabriela Novaes Bernarde
Rua Clodorico Moreira, 62
Santa Mônica, Florianópolis
Fone: (48) 3025-5446
Dra. Carol Furtado
Fone: (48) 9915-3583

Além dos 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.

NUTRICIONISTA

Débora Bottega
Rua Anita Garibaldi, 79 S/604,
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3225-6134

ASSESSORIA JURÍDICA

Fávere Advogados
Associados
Dr. Fernando Ramos
de Fávere
Rua dos Ilhéus, 46 Sala
1103 Ed. Adolfo Zigelli
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3024-0333
LABORATÓRIOS

EXAME Laboratório Médico
Rua Silva Jardim, 349
Prainha – Florianópolis
Fone: (48) 3223-4288

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

ÓTICAS
ÓTICA SANTA LUZIA
Rua Felipe Schmidt, 413 L/ 07
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3222-3490

ÓPTICA REFERÊNCIA
Centro - Fone: (48) 3025-1282
Estreito - Fone: (48) 3248-5222
ÓPTICA THADEU
Rua Vidal Ramos, 110 - S/4
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3225-7362

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO

MENINO DEUS
Rua Jornalista Oswaldo Mello,
73, Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3204-8679

CFC LITORAL
Rua General Bittencourt, 603,
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3222-7296

LAB. de ANATOMIA PATOLÓGICA Dr. FELIPE XAVIER
Rua Jerônimo Coelho, 389 S/46,
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3224-1511

FARMÁCIAS
Alternativa (Tapera)
Fone: (48) 3337-0695
Açoriana (Ingleses)
Fone: (48) 3261-1984
Câmara (Ingleses)
Fone: (48) 3266-8743
Luciano (Centro)
Fone: (48) 3222-6357
São Jorge (Centro)
Fone: (48) 3223-0258

LABORATÓRIO BIOEXAME
Rod SC 403, 6477 S/03 e 04,
Ingleses, Florianópolis
Fone: (48) 3269-3461

LABORATÓRIO SANTA LUZIA
Fone: (48) 3952-4200
CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA
E REABILITAÇÃO
FISIO NORTE FISIOTERAPIA
Rod. SC 403, 5026 S/05, Ingleses, Florianópolis
Fone: (48) 3266-0519

MASSOTERAPIA
O3 SAÚDE VITAL
Avenida Rio Branco, 1116, S/04
Fone: (48) 3024-4200 ou
(48) 9941-0983
Falar com Daniele
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Sitratuh/Flor e Wizard Idiomas

Parceria em busca de melhorias na qualificação
dos trabalhadores da Categoria
O Sitratuh/Florianópolis marcou presença
no coquetel de lançamento do Curso 2014, elaborado pela Wizard Idiomas. O evento aconteceu
na sede da unidade de Coqueiros, mas também
contou com a presença da equipe do Centro. Na
ocasião, o Presidente Anésio Schneider e o Diretor Ademir da Silva representaram o Sindicato dos
Trabalhadores.
A parceria entre o Sitratuh/Flor, a Skill e a
Wizard Idiomas foi firmada em junho deste ano,
e a partir de agora os sócios podem contar com
mais esta opção entre todos os convênios já oferecidos pelo Sindicato. Os interessados em estudar
outros idiomas devem procurar a sede do Sitratuh
ou telefonar para: (48) 3952-0305 e obter maiores
informações.
Os trabalhadores associados, além de ficarem isentos da taxa de matrícula, ainda recebem
descontos especiais nas mensalidades do curso.
A Wizard oferece oito opções de cursos de idiomas, em horários bem flexíveis, tudo para facilitar
a vida dos estudantes.
O curso 2014 é uma modalidade voltada
mais para a área do turismo e da hotelaria, que
abrange as 2014 frases mais utilizadas na conversação em Inglês. Esta novidade promete revolu-

cionar a maneira de se aprender um novo idioma,
pois acompanha um livro com um CD contendo
música e lições, além de uma caneta que fala em
Inglês, auxiliando assim, na pronúncia dos alunos.

Agenda Cultural
21/08/2012 – A cantora Gal Costa apresenta na Ilha o
show Recanto, com 22 músicas, incluindo os maiores
sucessos da sua carreira. Local: Teatro Pedro Ivo, às 21h.
Maiores informações pelo telefone: (48) 3665-1630.
25/08/2012 – Depois de 25 anos, o cantor Milton
Nascimento volta a Floripa com a turnê “Travessia”,
em comemoração aos seus 50 anos de carreira. Local:
Centro de Eventos da UFSC, no Campus da Trindade,
às 21h. Maiores informações pelo telefone: (48) 40620065.
29/08/2012 – O cantor Latino apresenta na Capital os
seus maiores hits de sucesso. Local: P12, em Jurerê
Internacional, às 12h. Maiores informações pelo
telefone: (48) 3284-8156.
06/09/2012 – A banda Kid Abelha apresenta a nova
turnê “Multishow ao Vivo 30 anos”, em Florianópolis.

Paula Toller, Bruno Fortunato e George Israel relembram
neste show sucessos como: Amanhã é 23, Dizer não é
dizer sim e Garotos. Local: Centro de Eventos da UFSC,
no Campus da Trindade, às 21h. Maiores informações
pelo telefone: (48) 4062-0065.
Teatro:
16, 17 e 18/08/2012 – O ator e comediante Marco Luque
interpreta cinco personagens no Espetáculo Labutaria.
Local: Teatro Pedro Ivo, às 21h. Maiores informações
pelo telefone: (48) 3665-1630.
25 e 26/08/2012 - A atriz Marisa Orth apresenta em
Florianópolis o espetáculo musical “Romances volume
II”. A peça que une texto, música e humor, mostra todo o
Romance presente nas composições de Roberto Carlos,
Tim Maia, Erasmo Carlos, entre outros. Local: Teatro
Pedro Ivo, às 21h. Maiores informações: (48) 3665-1630.

