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SITRATUH
Informativo do Nº  01/2012

Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade, Hotéis, Restaurantes, Ba-

res e Lanchonetes da Grande Florianópolis  -  Telefone: (48) 3952-0305

Travessa Olindina Alves Pereira, 07, Centro

CEP 88.020-095 - Florianópolis � SC

Filiado à

Telefone: (48) 9919-1465
Apoio: 

O Campeonato de Futsal 

do Sitratuh/Flor

inicia no dia 28/05/2012. 

Participe!
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Maiores Informações com Jorginho Garçom

Telefone: (48) 9919-1465
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Na mitologia grega, o começo da primavera era comemorado com 
honrarias à Reia, a mãe dos deuses. Faz parte da história, que a 

-
ma começou a ser dedicado às mães operárias. As trabalhadoras 
nesse dia, chamado de �Mothering Day� recebiam folga para fes-
tejar a data com a família. 
Já nos Estados Unidos, a escritora Julia Ward Howe, autora de �O 
Hino de Batalha da República�, foi quem sugeriu a criação de uma 

-
latos apontam que a história de uma jovem norte-americana cha-

as comemorações alusivas ao Dia das Mães no país. 

-

celebrar o �Dia da Mãe� e passou a comemorar o �Dia da Família�, 
no mês de fevereiro.

-

-

então Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Barros 
Câmara.

comemoram no mês de maio o Dia das Mães. São eles: Paraguai, 
-

À  todas as mulheres guerreiras que dividem as suas vidas entre o 
trabalho e a família, dedicando boa parte de seu tempo a educação 

de Maio, mas principalmente, um Feliz Mês para todas as Mães!



Estamos em maio, mês das Mães, das Noi-

vas e da Celebração da Família. O Sitratuh 

deseja a todas as mães e noivas da nossa 

categoria, um mês repleto de muitas ale-

grias e grandes realizações! Nós parabeni-

zamos as mulheres pelos trabalhos reali-

zados e pela formação da família, que é a 

base de qualquer sociedade.

A imagem ao lado, é da Nova Diretoria do 

Sitratuh. O ano de 2012 é de renovações. 

As mudanças são necessárias para que 

novos rumos sejam tomados, em prol das 

categorias em que o nosso Sindicato dos 

Trabalhadores representa. E esta é a Dire-

trabalhadores!

um olhar futurista. E já está trabalhando no 

trabalhadores, de todas as nossas categorias, sem exceção. 

Em breve teremos mais novidades para vocês!

Com idéias inovadoras e um planejamento certo e seguro 

de nossas ações, temos plena convicção de que sairemos 

vitoriosos das lutas em busca de melhorias para os nos-

sos trabalhadores. Sabemos que não será fácil, porém, 

nós estamos preparados para as batalhas que possam  

surgir pelo caminho.

E estamos cientes de que, além do trabalho árduo desta 

cada trabalhador, para que, unidos possamos vencer todas 

de receber maior valorização para as nossas categorias.

Anésio Schneider

Presidente

PALAVRA DO PRESIDENTE
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Falecimento do Sr. Fausto Schmidt.

Nova Diretoria do Sitratuh/Flor

No dia 27 de abril do corrente ano o 
Movimento Sindical despediu-se do Sr. 
Fausto Schmidt. Aos 77 anos, ele que já 
foi dirigente do SITRATUH-Florianópolis, 
faleceu na cidade de Brusque/SC, em 

virtude de complicações generalizadas. 
Este Sindicato agradece as diversas ma-
nifestações que recebeu e deseja a fa-
mília do mesmo, votos de conforto e re-
cuperação. 

Nota de Falecimento:
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Aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de abril, o Seminário 

referente aos novos Rumos do Sindicalismo no Bra-

sil. O evento foi realizado no Tribunal Superior do 

Trabalho, em Brasília e contou com representantes 

de diversas bases sindicais do país.

O Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospi-

talidade, Hotéis, Bares, Restaurantes e Lanchonetes 

da Grande Florianópolis, que também atua nas ca-

tegorias de Salões de Beleza, Manicures, Barbeiros, 

Os diretores Anésio Schneider e Alexsandra Schveit-

zer Pereira representaram o Sitratuh/Florianópolis 

neste Seminário que é de suma importância na bus-

-

-

dores (UGT), Sr. Ricardo Patah.

as necessidades dos trabalhadores. Para tan-

to, é necessário buscar cada dia mais qualifica-

-

rando melhorias no atendimento individual e 

coletivo de todas as categorias em que o nosso 

Sindicato representa�, conclui o atual Presidente,  

Sr. Anésio Schneider.

As perdas que os trabalhado-
res sofrem ao serem submeti-
dos aos chamados “BANCO 
DE HORAS” são bem maiores 
do que apenas a falta de re-
muneração pelas horas a mais 
trabalhadas, elas englobam 
questões �nanceiras que estão 
relacionadas à aposentadoria. 
Con�ra os re�exos destas per-
das: 
FGTS – O encargo de 8% do 
FGTS  destas horas não é reco-
lhido. Ao ser demitido, o tra-
balhador precisa desse dinhei-
ro, pois não sabe quando terá 

um novo emprego. Portanto, 
aceitar o Banco de Horas sig-
ni�ca, neste caso, receber um 
valor bem menor do que o 
correto a que teríamos direito 
se as horas extras fossem pagas 
devidamente.
MULTA DE 40% DO SALDO 
DO FGTS NA DEMISSÃO 
SEM JUSTA CAUSA – Como 
já vimos no caso do não re-
colhimento do FGTS, a multa 
será em um valor bem menor.
SEGURO DESEMPREGO – 
Este bene�cio é calculado de 
acordo com a média do seu sa-

lário. No caso das horas extras 
que não são pagas no período, 
o seu salário será informado 
com o valor simples e você re-
ceberá um bene�cio com um 
valor menor do que o espera-
do.
PERICIA DO INSS, ACIDEN-
TE DE TRABALHO  E APO-
SENTADORIA – Até o ano de 
1998 a média para o cálculo 
dos benefícios  era dos últi-
mos 36 meses de contribuição, 
ou seja, o cálculo dos últimos 
três anos.  Porém, em 1998 o 
cálculo passou a ser elaborado 

através da média dos recolhi-
mentos das contribuições rea-
lizadas desde julho do ano de 
1994. A partir desta data, todo 
o tempo de contribuição in�ui 
no cálculo dos benefícios pa-
gos pelo INSS. Caso você acei-
te o Banco de Horas, os seus 
benefícios �carão com um va-
lor bem abaixo de tudo aquilo 
que você realmente trabalhou.
TRABALHADORES: PEN-
SEM BEM EM TUDO QUE 
VOCÊS PERDEM ANTES DE 
VOTAR “SIM” PARA O BAN-
CO DE HORAS!

O Presidente do Sitratuh/Flor, Sr. Anésio Schneider e o Presi-
dente da UGT, Sr. Ricardo Patah.

A Diretora Alexsandra Pereira, o Assessor Jurídi-
co Dr. Fernando de Fávere e o Presidente Anésio  
Schneider.



Segundo uma pesquisa divulgada 
no mês de março de 2012 pela 
Hoteis.com, o índice de aumento 
de preço dos hotéis em Florianó-
polis no ano de 2011 aumentou 
45% em relação ao ano de 2010. 
Ao todo, foram pesquisadas 21 ci-
dades em todo o Brasil.
Das cidades pesquisadas, a capi-

entre as mais caras. Atualmente, a 
média de preço de uma diária de 
hotel em Florianópolis está regis-
trada em R$ 219,00, sendo que no 
ano anterior a média da diária era 
de R$ 151,00. 

Um dos fatores que elevaram os 
preços, na visão do Presidente 
do Sindicato dos Hotéis de Floria-

aumento da demanda na região. 
Além, do fato dos preços dos ho-
téis estarem defasados por muito 
tempo.
Já o Presidente da Santur, Sr. Valdir 
Walendowsky, em uma entrevista 
concedida ao jornal Diário Catari-

faz necessário sim, porém, apenas 
na alta temporada. Segundo ele, 
os preços cobrados na baixa tem-
porada deveriam ser revistos.

Florianópolis foi eleita a 
quarta melhor cidade em Tu-
rismo de Eventos no Brasil. 
É o que aponta a Associação 
Brasileira de Empresas de 
Eventos de Santa Catarina 
(ABEOC/SC). Segundo dados 
divulgados pela EMBRATUR, 
a capital catarinense perde 
apenas para as cidades de 
São Paulo, Rio de Janeiro e 
Brasília. 
Um estudo detalhado está 
sendo realizado pela ABE-

-
des catarinenses na área de 
eventos. Este estudo apon-
tará as condições dos aero-
portos, da rede hoteleira, 
dos hospitais, da segurança 
pública, da acessibilidade, 

e da gastronomia local.
Segundo o Presidente da 

ABEOC/SC, Marco Auré-
lio Floriani, a pesquisa está 
sendo realizada nas cidades 
de Florianópolis, Blumenau, 
Chapecó e Joinvile, com re-
cursos do Funturismo. Em 
uma entrevista concedida a 
uma emissora de TV no dia 
02 de maio de 2012, Floriani 

foram escolhidos em função 
da estrutura aeroportuária 
existente.
Outras cidades catarinen-
ses também estão na lista 
da pesquisa, e a intenção 
da Associação Brasileira de 
Empresas de Eventos de 
Santa Catarina é de buscar 

-
nuar esse levantamento. O 
intuito é de promover um 
mapa dos melhores roteiros 
de Turismo de Negócios e 
de Eventos no nosso Estado.

A Capital registrou um aumento 

Turismo de Eventos cresce
em Florianópolis
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Para muitos especialistas, o ano de 2012 começou com o �pé di-
reito�, segundo o ditado popular. Além de ser um ano bissexto, os 
feriados caem todos em quintas e sextas-feiras. Exceto o Feriado 
do Dia do Trabalhador, que caiu em uma terça-feira, mas que não 
comprometeu o descanso dos turistas. 

-

-

em 2012.
-

-
dores poderão descansar em média, 20 dias, se somarmos os 

e hoteleiro.

-
-
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É 
do conhecimento de todos que o Turismo de 

-

-

Muitos trabalhadores podem estar se pergun-

dos patrões, que precisam perceber que de nada 

ele exceda o limite das horas trabalhadas. 

-

-

Outro fato importante a ser lembrado é que não 
podemos exigir que um trabalhador se especiali-

-
ta do setor patronal de que a melhor maneira de 

Maio e Junho são meses importantes de negocia-

Flor representa. Em certas categorias, sempre 

existem alguns representantes da classe empre-
sarial que não querem pagar o piso que a nossa 
categoria conquistou.
As rodadas de negociações já começaram e a luta 

-

Sitratuh se preocupa com

o Turismo, os Eventos e as 

Negociações
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MASSOTERAPEUTA
O3 Saúde Vital

Avenida Rio Branco, 1116, 
sala 04 Fone: (48) 3024-
4200 ou (48) 9941-0983

Falar com Daniele.

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

Fávere Advogados 
Associados 

Dr. Fernando  Ramos 

de Fávere

Rua dos Ilhéus, 46, sala 
1103, Ed. Adolfo Ziguelli

Fone: (48) 3024-0333

ASSESSORIA JURÍDICA
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I
nicia no dia 28 de maio mais uma edição do Campeo-

nato de Futsal do Sitratuh/Florianópolis. As inscrições 

são apenas para os sócios e encerram no dia 23. Podem 

-

cato representa. 

-

-

Os jogos serão realizados no Ginásio de Esporte da Fede-

-

muito importante! Os jogos serão realizados sempre as  

-

Começa este mês o Campeonato de 
Futsal do Sitratuh

Jorginho Garçom

Shows:

18/05/2012

-

19/05/2012

de Santa Catarina. A programação acontece durante 

-

-

20/05/2012

-

26/05/2012 

-

-

31/05/2012 � A cantora Nana Caymmi apresenta na 

02/06/2012

-

Teatro:

16/05/2012 -

19, 20 e 27/05/2012

-


