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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
ƉĂƌƟƌĚŽƐĠĐƵůŽys//͕ŶĂ/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ͕ŽƋƵĂƌƚŽĚŽŵŝŶŐŽĚĂYƵĂƌĞƐma começou a ser dedicado às mães operárias. As trabalhadoras
nesse dia, chamado de “Mothering Day” recebiam folga para festejar 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
ĚĂƚĂĐŽŵĞŵŽƌĂƟǀĂĂŽŝĂĚĂƐDĆĞƐ͕ŶŽĂŶŽĚĞϭϴϳϮ͘WŽƌĠŵ͕ƌĞlatos apontam que a história de uma jovem norte-americana chaŵĂĚĂŶŶŝĞ:ĂƌǀŝƐ͕ŶŽŝŶşĐŝŽĚŽƐĠĐƵůŽyyĨŽŝŽƋƵĞĚĞƐĞŶĐĂĚĞŽƵ
as comemorações alusivas ao Dia das Mães no país.
^ŽŵĞŶƚĞĞŵϭϵϭϰĂĚĂƚĂĨŽŝŽĮĐŝĂůŝǌĂĚĂŶŽƐƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͕ƉĞůŽ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞtŽŽĚƌŽǁtŝůƐŽŶ͘ŵWŽƌƚƵŐĂů͕ĂĚĂƚĂĠƐĞŵƉƌĞĐŽŵĞŵŽƌĂĚĂŶŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŽŵŝŶŐŽĚŽŵġƐĚĞŵĂŝŽ͘/ƐƌĂĞůĚĞŝǆŽƵĚĞ
celebrar o “Dia da Mãe” e passou a comemorar o “Dia da Família”,
no mês de fevereiro.
EŽƌĂƐŝů͕ĞŵϭϵϯϮ͕ŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ'ĞƚƷůŝŽsĂƌŐĂƐƚŽƌŶŽƵŽƐĞŐƵŶĚŽĚŽŵŝŶŐŽĚŽŵġƐĚĞŵĂŝŽĂĚĂƚĂŽĮĐŝĂůĐŽŵĞŵŽƌĂƟǀĂĂŽŝĂ
ĚĂƐDĆĞƐ͘ŶŽĂŶŽĚĞϭϵϰϳ͕ĂĚĂƚĂƉĂƐƐŽƵĂĨĂǌĞƌƉĂƌƚĞĚŽĐĂůĞŶĚĄƌŝŽŽĮĐŝĂůĚĂ/ŐƌĞũĂĂƚſůŝĐĂ͕ƐĞŐƵŶĚŽƵŵĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽ
então Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Barros
Câmara.
ůĠŵĚĞWŽƌƚƵŐĂů͕ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐĞƌĂƐŝů͕ŽƵƚƌŽƐƉĂşƐĞƐƚĂŵďĠŵ
comemoram no mês de maio o Dia das Mães. São eles: Paraguai,
ŽůşǀŝĂ͕WŽůƀŶŝĂ͕ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕>ŝƚƵąŶŝĂ͕ĂďŽsĞƌĚĞ͕ĨƌŝĐĂĚŽ^Ƶů͕ĠůŐŝĐĂ͕ŚŝŶĂ͕ƵƐƚƌĄůŝĂ͕ƐƚƀŶŝĂ͕WĂŶĂŵĄ͕ůĞŵĂŶŚĂ͕
ŝŶĂŵĂƌĐĂ͕ 'ƌĠĐŝĂ͕ /ƚĄůŝĂ͕ :ĂƉĆŽ͕ ƵďĂ͕ ĂŶĂĚĄ͕ EŽǀĂ ĞůąŶĚŝĂ͕
ƵƐƚƌŝĂ͕WĞƌƷ͕dƵƌƋƵŝĂ͕sĞŶĞǌƵĞůĂĞ&ƌĂŶĕĂ͘
À todas as mulheres guerreiras que dividem as suas vidas entre o
trabalho e a família, dedicando boa parte de seu tempo a educação
ĚĞƐĞƵƐĮůŚŽƐ͕Ž^ŝƚƌĂƚƵŚĚĞƐĞũĂ͕ŶĆŽƐŽŵĞŶƚĞƵŵ&ĞůŝǌŝĂŶĞƐƚĞϭϯ
de Maio, mas principalmente, um Feliz Mês para todas as Mães!

Telefone: (48) 9919-1465
Telefone: (48) 9919-1465
Apoio:

Confira na página 08

ŽŶĮƌĂŶĂƉĄŐŝŶĂϬϲ
ŝƌĞƚŽƌĞƐĚŽ^ŝƚƌĂƚƵŚƉĂƌƟĐŝƉĂŵ
ĚĞ^ĞŵŝŶĄƌŝŽĞŵƌĂƐşůŝĂ
Confira na página 03

dƵƌŝƐŵŽĚĞǀĞŶƚŽƐĐƌĞƐĐĞĞŵ
&ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐ

WĄŐŝŶĂϬϳ
Confira na página
05

ŽŶĮƌĂĂŶŽƐƐĂŐĞŶĚĂƵůƚƵƌĂů
Página 08

WĞŶƐĂŶĚŽĞŵĂƉƌŝŵŽƌĂƌĂ
ƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ
ĚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕Ž^ŝƚƌĂƚƵŚͬ&ůŽƌ
ĞƐƚĄĨĞĐŚĂŶĚŽĐŽŶǀġŶŝŽƐĐŽŵĂ
tŝǌĂƌĚĞĂ^ŬŝůůŝĚŝŽŵĂƐ͘
&ŽŶĞ͗;ϰϴͿϯϯϯϯͲϯϯϯϯ

Maiores informações na próxima edição.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Estamos em maio, mês das Mães, das Noivas e da Celebração da Família. O Sitratuh
deseja a todas as mães e noivas da nossa
categoria, um mês repleto de muitas alegrias e grandes realizações! Nós parabenizamos as mulheres pelos trabalhos realizados 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 DireƚŽƌŝĂƋƵĞĞƐƚĄĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂĐŽŵǀŽĐġƐ͕
trabalhadores!
ƐƚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƵŶŝĚĂ͕ĨŽƌƚĞĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂƚĞŵ
Nova Diretoria do Sitratuh/Flor
um olhar futurista. E já está trabalhando no
ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĚĞĂĕƁĞƐƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵĂŵƉĂƌĂďĞŶĞĮĐŝĂƌŽƐ surgir pelo caminho.
trabalhadores, de todas as nossas categorias, sem exceção. E estamos cientes de que, além do trabalho árduo desta
ŝƌĞƚŽƌŝĂĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂ͕ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŵŽƐĚĂĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞ
Em breve teremos mais novidades para vocês!
Com idéias inovadoras e um planejamento certo e seguro cada trabalhador, para que, unidos possamos vencer todas
de nossas ações, temos plena convicção de que sairemos ĂƐďĂƌƌĞŝƌĂƐ͕ĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĂƟŶŐŝƌŽƐŶŽƐƐŽƐŽďũĞƟǀŽƐ
vitoriosos das lutas em busca de melhorias para os nos- de receber maior valorização para as nossas categorias.
Anésio Schneider
sos trabalhadores. Sabemos que não será fácil, porém,
Presidente
nós estamos preparados para as batalhas que possam

Nota de Falecimento:
Falecimento do Sr. Fausto Schmidt.
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 manifestações que recebeu e deseja a família do mesmo, votos de conforto e recuperação.
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ŝƌĞƚŽƌĞƐĚŽ^ŝƚƌĂƚƵŚƉĂƌƟĐŝƉĂŵ
ĚĞ^ĞŵŝŶĄƌŝŽĞŵƌĂƐşůŝĂ
Aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de abril, o Seminário
referente aos novos Rumos do Sindicalismo no Brasil. 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, Hospitalidade, Hotéis, Bares, Restaurantes e Lanchonetes
da Grande Florianópolis, que também atua nas categorias de Salões de Beleza, Manicures, Barbeiros,
/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĞŶĞĮĐĞŶƚĞƐ͕ZĞůŝŐŝŽƐĂƐĞ&ŝůĂŶƚƌſƉŝĐĂƐ͕
>ĂǀĂŶĚĞƌŝĂƐ͕ŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽĚĞůĞǀĂĚŽƌĞƐĞĂƐĂƐĚĞ
ŝǀĞƌƐĆŽƉĂƌƟĐŝƉŽƵĚŽĞǀĞŶƚŽ͘
Os diretores Anésio Schneider e Alexsandra Schveitzer Pereira representaram o Sitratuh/Florianópolis

neste Seminário que é de suma importância na busĐĂĚĞŵĂŝŽƌƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽĞĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽĚŽƐĞƚŽƌ͘ŝǀĞƌƐĂƐƌŽĚĂĚĂƐĚĞƉĂůĞƐƚƌĂƐĮǌĞƌĂŵƉĂƌƚĞĚŽ
ĞǀĞŶƚŽ͕ƋƵĞĐŽŶƚŽƵĐŽŵƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕
ĐŽŵŽĂĚŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂhŶŝĆŽ'ĞƌĂůĚŽƐdƌĂďĂůŚĂdores (UGT), Sr. Ricardo Patah.
͞ ĂƚƵĂů ŐĞƐƚĆŽ ĞƐƚĄ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂ Ğŵ ĂƚĞŶĚĞƌ
as necessidades dos trabalhadores. Para tanto, é necessário buscar cada dia mais qualificaĕƁĞƐ͕ Ă Ĩŝŵ ĚĞ ĂƚƵĂůŝǌĂƌ ŽƐ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ ŐĞrando melhorias no atendimento individual e
coletivo de todas as categorias em que o nosso
Sindicato representa”, conclui o atual Presidente,
Sr. Anésio Schneider.

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

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

KƐƉƌĞũƵşǌŽƐĚŽEKĚĞ,KZ^
As perdas que os trabalhadores sofrem ao serem submetidos aos chamados “BANCO
DE HORAS” são bem maiores
do que apenas a falta de remuneração pelas horas a mais
trabalhadas, elas englobam
questões financeiras que estão
relacionadas à aposentadoria.
Confira os reflexos destas perdas:
FGTS – O encargo de 8% do
FGTS destas horas não é recolhido. Ao ser demitido, o trabalhador precisa desse dinheiro, pois não sabe quando terá

um novo emprego. Portanto,
aceitar o Banco de Horas significa, 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 recolhimento do FGTS, a multa
será em um valor bem menor.
SEGURO DESEMPREGO –
Este beneficio 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 receberá um beneficio com um
valor menor do que o esperado.
PERICIA DO INSS, ACIDENTE DE TRABALHO E APOSENTADORIA – Até o ano de
1998 a média para o cálculo
dos benefícios era dos últimos 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 recolhimentos das contribuições realizadas desde julho do ano de
1994. A partir desta data, todo
o tempo de contribuição influi
no cálculo dos benefícios pagos pelo INSS. Caso você aceite o Banco de Horas, os seus
benefícios ficarão com um valor bem abaixo de tudo aquilo
que você realmente trabalhou.
TRABALHADORES: PENSEM BEM EM TUDO QUE
VOCÊS PERDEM ANTES DE
VOTAR “SIM” PARA O BANCO DE HORAS!
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Turismo de Eventos cresce
em Florianópolis
Florianópolis foi eleita a
quarta melhor cidade em Turismo 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 ABEKͬ^͕ Ă Įŵ ĚĞ ƌĞǀĞůĂƌ Ž
ƉŽƚĞŶĐŝĂůƚƵƌşƐƟĐŽĚĂƐĐŝĚĂdes catarinenses na área de
eventos. Este estudo apontará as condições dos aeroportos, da rede hoteleira,
dos hospitais, da segurança
pública, da acessibilidade,
ĂůĠŵ ĚŽƐ ƌŽƚĞŝƌŽƐ ƚƵƌşƐƟĐŽƐ
e da gastronomia local.
Segundo o Presidente da

ABEOC/SC, Marco Aurélio Floriani, a pesquisa está
sendo realizada nas cidades
de Florianópolis, Blumenau,
Chapecó e Joinvile, com recursos do Funturismo. Em
uma entrevista concedida a
uma emissora de TV no dia
02 de maio de 2012, Floriani
ĂĮƌŵĂƋƵĞĞƐƚĞƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ
foram escolhidos em função
da estrutura aeroportuária
existente.
Outras cidades catarinenses também estão na lista
da pesquisa, e a intenção
da Associação Brasileira de
Empresas de Eventos de
Santa Catarina é de buscar
ŵĂŝƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƟnuar 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
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƉƌĞĕŽĚŽƐŚŽƚĠŝƐĞŵϮϬϭϭ
Segundo uma pesquisa divulgada
no mês de março de 2012 pela
Hoteis.com, o índice de aumento
de preço dos hotéis em Florianópolis no ano de 2011 aumentou
45% em relação ao ano de 2010.
Ao todo, foram pesquisadas 21 cidades em todo o Brasil.
Das cidades pesquisadas, a capiƚĂůĐĂƚĂƌŝŶĞŶƐĞĮĐŽƵĞŵϭϰǑůƵŐĂƌ
entre as mais caras. Atualmente, a
média de preço de uma diária de
hotel em Florianópolis está registrada 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 FloriaŶſƉŽůŝƐ͕ ^ƌ͘ dĂƌĐşƐŝŽ ^ĐŚŵŝƩ͕ ĨŽŝ Ž
aumento da demanda na região.
Além, do fato dos preços dos hotéis estarem defasados por muito
tempo.
Já o Presidente da Santur, Sr. Valdir
Walendowsky, em uma entrevista
concedida ao jornal Diário CatariŶĞŶƐĞ͕ ĂĮƌŵĂ ƋƵĞ Ž ĂƵŵĞŶƚŽ ƐĞ
faz necessário sim, porém, apenas
na alta temporada. Segundo ele,
os preços cobrados na baixa temporada deveriam ser revistos.

Maio 2012
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KƐ&ĞƌŝĂĚŽƐĞůĞǀĂŵĂƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ
ĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽŶŽ^ĞƚŽƌdƵƌşƐƟĐŽ
Para muitos especialistas, o ano de 2012 começou com o “pé direito”, 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.
DƵŝƚŽƐĞŵĞŶĚĂƌĂŵŽĮŵĚĞƐĞŵĂŶĂĞĂƉƌŽǀĞŝƚĂƌĂŵŽĨƌŝŽǌŝŶŚŽ
ĚĞŝŶşĐŝŽĚŽŝŶǀĞƌŶŽƉĂƌĂĐƵƌƟƌƌŽƚĞŝƌŽƐŵĂŝƐĐĂŵƉĞƐƚƌĞƐŶĂƐĞƌƌĂ
ĐĂƚĂƌŝŶĞŶƐĞ͘ KƵƚƌŽƐ ĂƉƌŽǀĞŝƚĂƌĂŵ Ž ĚĞƐĐĂŶƐŽ ă ďĞŝƌĂͲŵĂƌ͘ ^ĞŐƵŶĚŽƵŵĂĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĐŽŶĐĞĚŝĚĂĂŽWƌŽŐƌĂŵĂŽŵŝĂƌĂƐŝů͕Ž
ǀŝĐĞͲƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂsͲ&͕ĂƌůŽƐsŝĞŝƌĂ͕ĂƉŽŶƚĂƋƵĞĠĞƐƉĞƌĂĚŽƵŵĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϯϱйŶŽ^ĞƚŽƌdƵƌşƐƟĐŽ
em 2012.
ŵĠĚŝĂĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂĚĞǀĞͲƐĞĂŽƐ&ĞƌŝĂĚŽƐĚĞŽƌƉƵƐŚƌŝƐƟ͕EŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌĂƉĂƌĞĐŝĚĂ͕WƌŽĐůĂŵĂĕĆŽĚĂZĞƉƷďůŝĐĂ͕
&ŝŶĂĚŽƐ͕ŝĂĚŽdƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞ^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ͘KƐƚƌĂďĂůŚĂdores poderão descansar em média, 20 dias, se somarmos os
ĨĞƌŝĂĚŽƐĂŽƐĮŶĂŝƐĚĞƐĞŵĂŶĂ͘ǆĐĞƚŽŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐĚŽƐĞƚŽƌ
ƚƵƌşƐƟĐŽƋƵĞĚĞǀĞŵƚƌĂďĂůŚĂƌŵĂŝƐŶĞƐƐĞƐƉĞƌşŽĚŽƐ͘
^ĂŶƚĂĂƚĂƌŝŶĂ͕ƋƵĞĨŽŝĞůĞŝƚĂĞŵϮϬϭϭŽDĞůŚŽƌĞƐƟŶŽdƵƌşƐƟĐŽ
ĚŽ ƉĂşƐ ƉĞůĂ ƋƵŝŶƚĂ ǀĞǌ͕ Ɛſ ƚĞŵ Ă ůƵĐƌĂƌ ĐŽŵ ĞƐƐĞƐ ĨĞƌŝĂĚŽƐ͘ K
ƋƵĞƐĞĞƐƉĞƌĂĠŵĂŝƐĂƚƌĂĕƁĞƐĂƌơƐƟĐĂƐĞĐƵůƚƵƌĂŝƐƉĂƌĂĐŽŵƉŽƌŽ
ƋƵĂĚƌŽĚĞĂƚƌĂƟǀŽƐĚŽŶŽƐƐŽƐƚĂĚŽ͘ůĠŵ͕ĠĐůĂƌŽ͕ĚĞƵŵŵĂŝŽƌ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐƋƵĞĂƚƵĂŵŶŽƐĞƚŽƌƚƵƌşƐƟĐŽ
e hoteleiro.
KƉƌġŵŝŽĚĞDĞůŚŽƌĞƐƟŶŽdƵƌşƐƟĐŽĚĞϮϬϭϭĨŽŝĐŽŶĐĞĚŝĚŽƉĞůĂ
ZĞǀŝƐƚĂsŝĂŐĞŵĞdƵƌŝƐŵŽ͕ĚĂĚŝƚŽƌĂďƌŝůĞĞŶƚƌĞŐƵĞĂŽ'ŽǀĞƌŶĂĚŽƌZĂŝŵƵŶĚŽŽůŽŵďŽ͘ƉĞƐƋƵŝƐĂƉŽƉƵůĂƌĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂǀŝĂŝŶƚĞƌŶĞƚĞƉŽƌƵŵůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽŵŝŶƵĐŝŽƐŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽ/ďŽƉĞ͘

Sitratuh se preocupa com
o Turismo, os Eventos e as
Negociações

É

do conhecimento de todos que o Turismo de
ǀĞŶƚŽƐĞEĞŐſĐŝŽƐĞƐƚĄĐƌĞƐĐĞŶĚŽďĂƐƚĂŶƚĞ
Ğŵ ^ĂŶƚĂ ĂƚĂƌŝŶĂ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŶĂ ĂƉŝƚĂů͘  ƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽ ĚŽ ^ŝƚƌĂƚƵŚͬ&ůŽƌ ĞƐƚĄ ǀŽůƚĂĚĂ
ƉĂƌĂ Ă ƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽ Ğ Ă ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĂĚĞƋƵĂĚĂ
ĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƋƵĞĂƚƵĂŵŶĂĄƌĞĂ͘WŽŝƐ͕ĂƉĞƐĂƌ
ĚŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĂƉŽŶƚĂĚŽŶŽdƵƌŝƐŵŽĚĞǀĞŶƚŽƐ
ĞEĞŐſĐŝŽƐ͕ĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĞŵŶŽƐƐĂĐŝĚĂĚĞĐĂŝƵďĂƐƚĂŶƚĞŶŽƐƷůƟŵŽƐĂŶŽƐ͘
Muitos trabalhadores podem estar se pergunƚĂŶĚŽŶĞƐƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͗ŽŵŽǀĂŵŽƐďƵƐĐĂƌƉŽƌ
ŵĞůŚŽƌƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽŶŽƚƌĂďĂůŚŽ͍ƌĞƐƉŽƐƚĂĞƐƚĄ
ǀŽůƚĂĚĂ Ă ƵŵĂ ǀŝƐĆŽ ĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽƌĂ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ
dos patrões, que precisam perceber que de nada
ĂĚŝĂŶƚĂĞǆƉůŽƌĂƌŽƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĨĂǌĞŶĚŽĐŽŵƋƵĞ
ele exceda o limite das horas trabalhadas.
^ĞǀŽůƚĂƌŵŽƐŽƐŶŽƐƐŽƐŽůŚŽƐƉĂƌĂŽĨƵƚƵƌŽ͕ĞƐĞŽ
ƐĞƚŽƌƉĂƚƌŽŶĂůƟǀĞƌŵĂŝƐƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĞƌĞƉĞŶƐĂƌ
ĂƐ ĂƟƚƵĚĞƐ ƚŽŵĂĚĂƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ǀĂůŽƌŝǌĂŶĚŽ ŽƐ ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ ĂĚĞƋƵĂĚĂ͕
ƚŽĚŽƐƚġŵĂůƵĐƌĂƌĐŽŵŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘hŵƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌƐĂƟƐĨĞŝƚŽĞĨĞůŝǌƉƌŽĚƵǌĚƵĂƐǀĞǌĞƐŵĂŝƐ͘
Outro fato importante a ser lembrado é que não
podemos exigir que um trabalhador se especialiǌĞŽƵƐĞƋƵĂůŝĮƋƵĞĞŵĂůŐƵŵĂĐŽŝƐĂ͕ƐĞŽƐĐƵƌƐŽƐ
ĚĞƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽǀŝĞƌĞŵĂĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌƋƵĞƐƚƁĞƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘KƋƵĞĨĂůƚĂĠĐŽŶƐĐŝĞŶƟǌĂĕĆŽƉŽƌĐŽŶta do setor patronal de que a melhor maneira de
ŵĞůŚŽƌĂƌŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĠƉƌŝŽƌŝǌĂƌŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ͕
ƉŽŝƐƐĞŵĞůĞƐĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŶĆŽĞǆŝƐƟƌŝĂŵ͘
Maio e Junho são meses importantes de negociaĕƁĞƐĐŽůĞƟǀĂƐƉĂƌĂĂƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐƋƵĞŽ^ŝƚƌĂƚƵŚͬ
Flor representa. Em certas categorias, sempre
ŚŽƵǀĞ ŵƵŝƚĂ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ ŶĂƐ ŶĞŐŽĐŝĂĕƁĞƐ͕ ƉŽŝƐ
existem alguns representantes da classe empresarial que não querem pagar o piso que a nossa
categoria conquistou.
As rodadas de negociações já começaram e a luta
Ġ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ͊ ŽŵƵŶŝĐĂŵŽƐ ƋƵĞ
ĂƚĠ Ž ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ ĚĞƐƚĂ ĞĚŝĕĆŽ ŶĆŽ ƟǀĞŵŽƐ Ƶŵ
ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĨĂǀŽƌĄǀĞůƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐĞƚŽƌƉĂƚƌŽŶĂů͘ŐƵĂƌĚĞŵŵĂŝƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŶĂƐƉƌſǆŝŵĂƐ
ĞĚŝĕƁĞƐĚŽ/ŶĨŽƌŵĂƟǀŽĚŽ^ŝƚƌĂƚƵŚ͘
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ASSESSORIA JURÍDICA

Fávere Advogados
Associados
Dr. Fernando Ramos
de Fávere
Rua dos Ilhéus, 46, sala
1103, Ed. Adolfo Ziguelli
ĞŶƚƌŽ͕&ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐ͘
Fone: (48) 3024-0333

ůƚĞƌŶĂƟǀĂ;dĂƉĞƌĂͿ
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

MASSOTERAPEUTA
O3 Saúde Vital
Avenida Rio Branco, 1116,
sala 04 Fone: (48) 30244200 ou (48) 9941-0983
Falar com Daniele.
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DĂŝŽϮϬϭϮ

Começa este mês o Campeonato de
Futsal do Sitratuh

I

nicia no dia 28 de maio mais uma edição do Campeonato de Futsal do Sitratuh/Florianópolis. As inscrições
são apenas para os sócios e encerram no dia 23. Podem
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽĞǀĞŶƚŽ͕ĐŽŵƚĠƌŵŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂŽĚŝĂϮϲ
ĚĞũƵŶŚŽ͕ĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚŽĚĂƐĂƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĞŵƋƵĞŽ^ŝŶĚŝcato representa.
KƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌĚŽĂŵƉĞŽŶĂƚŽƉŽƌƚƌġƐĂŶŽƐĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽƐ͕
ŽĚŝƌĞƚŽƌ:ŽƌŐĞ>ƵŝƐŽŵŝŶŐŽƐ͕ŵĂŝƐĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽ͞:ŽƌŐŝŶŚŽ'ĂƌĕŽŵ͕͟ƋƵĞũĄĨŽŝũŽŐĂĚŽƌĞĂƌƟůŚĞŝƌŽƉŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĂŶŽƐ͕ĂĮƌŵĂƋƵĞŽĨƵƚĞďŽůĚĞƐĂůĆŽƐĞŵƉƌĞĨŽŝŽƐĞƵĞƐƉŽƌƚĞĨĂǀŽƌŝƚŽ͘
Os jogos serão realizados no Ginásio de Esporte da FedeƌĂĕĆŽĚĂƐƐƐŽĐŝĂĕƁĞƐĚŽƐŵƉƌĞŐĂĚŽƐĚĂĞůĞƐĐ;&Ϳ͕
ƋƵĞ ƐĞ ůŽĐĂůŝǌĂ ŶĂ ZƵĂ /ƌŵĆ ŽŶĂǀŝƚĂ͕ ŶǑ ϰϱϬ͕ŶŽ ĂŝƌƌŽ
ĂƉŽĞŝƌĂƐ͕Ğŵ&ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐ͘DĂŝŽƌĞƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉĞůŽƐ
ƚĞůĞĨŽŶĞƐ͗;ϰϴͿϯϵϱϮͲϬϯϯϭ;ϰϴͿϵϵϭϵͲϭϰϲϱ;ǀŝǀŽͿŽƵ;ϰϴͿ
Jorginho Garçom
ϴϰϭϱͲϴϵϬϰ;ŽŝͿ͘
^ĞŐƵŶĚŽ͞:ŽƌŐŝŶŚŽ'ĂƌĕŽŵ͟ŽŝŶƚƵŝƚŽĚŽĂŵƉĞŽŶĂƚŽĠ ƐĞŐƵŶĚĂƐĞƚĞƌĕĂƐ͕ŶŽƐŚŽƌĄƌŝŽƐĚĂƐϭϱŚăƐϭϳŚ͘
ĚĞƌĞƵŶŝƌĂĨĂŵşůŝĂĞŽƐĂŵŝŐŽƐĚŽƐƐſĐŝŽƐĞŵƵŵĂŐƌĂŶĚĞ ĐŽŶĨƌĂƚĞƌŶŝǌĂĕĆŽ͘ WŽƌ ŝƐƐŽ͕ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ Ġ ƐŝŶƐĐƌŝĕƁĞƐũĄĞƐƚĆŽĂďĞƌƚĂƐ͘ĂĨĂŵşůŝĂ^ŝƚƌĂƚƵŚĞƐƚĄĞƐmuito importante! Os jogos serão realizados sempre as ƉĞƌĂŶĚŽƉŽƌǀŽĐġƐ͘WĂƌƟĐŝƉĞŵ͊

Shows:
18/05/2012 Ͳ  ďĂŶĚĂ EĞŶŚƵŵ ĚĞ EſƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
ŽŶŽǀŽ͞ŽŶƚŽƐĚĞŐƵĂĞ&ŽŐŽ͕͟ŶĂ/ůŚĂ͘>ŽĐĂů͗
dĞĂƚƌŽ 'ŽǀĞƌŶĂĚŽƌ WĞĚƌŽ /ǀŽ͕ ăƐ ϮϭŚ͘ DĂŝŽƌĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉĞůŽƐ ƚĞůĞĨŽŶĞƐ͗ ;ϰϴͿ ϯϲϲϱͲϭϲϯϬ ŽƵ ;ϰϴͿ
ϰϬϲϮͲϬϬϲϱ͘

ăƐϭϵŚϯϬŵŝŶ͘KƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͗,ŝĂŵŝƌWŽůůŝ͘DĂŝŽƌĞƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉĞůŽƐ ƚĞůĞĨŽŶĞƐ͗ ;ϰϴͿ ϵϭϲϱͲϯϳϴϵ ŽƵ ;ϰϴͿ
ϵϭϭϯͲϲϳϳϬ͘

20/05/2012 Ͳ K ĐĂŶƚŽƌ ĞĐĂ ĂůĞŝƌŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ğŵ
&ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐŽƐĞƵŶŽǀŽƐŚŽǁ͞ĂůŵĂĂş͕ŽƌĂĕĆŽ͘͟
>ŽĐĂů͗ ĞŶƚƌŽ ĚĞ ǀĞŶƚŽƐ ĚĂ h&^͕ ŶŽ ĂŵƉƵƐ ĚĂ
dƌŝŶĚĂĚĞ͕ăƐϮϭŚ͘DĂŝŽƌĞƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉĞůŽƐƚĞůĞĨŽŶĞƐ͗;ϰϴͿϯϲϲϱͲϭϲϯϬŽƵ;ϰϴͿϰϬϲϮͲϬϬϲϱ͘

Teatro:
16/05/2012 ʹ K ƐŚŽǁ ĚĞ ĐŽŵĠĚŝĂ ĂďĂƌĞƚ Ġ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽdĞĂƚƌŽůǀĂƌŽĚĞĂƌǀĂůŚŽ;dͿ͕ăƐϮϬŚ͘
DĂŝŽƌĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉĞůŽƐ ƚĞůĞĨŽŶĞƐ͗ ;ϰϴͿ ϯϬϮϴͲ
ϴϬϳϬŽƵ;ϰϴͿϵϭϯϴͲϮϯϮϮ͘

26/05/2012 ʹĐŽŶƚĞĐĞĂϯǐEŽŝƚĞWŽĠƟĐĂ:ŽƐĞĨĞŶƐĞ͘
K ĞǀĞŶƚŽ ƋƵĞ ƌĞƷŶĞ ĞǆƉŽƐŝĕĆŽ ĚĞ ĂƌƚĞƐ ƉůĄƐƟĐĂƐ Ğ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐĚĞŵƷƐŝĐĂ͕ƚĞĂƚƌŽ͕ĚĂŶĕĂĞƌĞĐŝƚĂůĚĞ
ƉŽĞŵĂƐ Ġ ŐƌĂƚƵŝƚŽ Ğ ĂďĞƌƚŽ ĂŽ ƉƷďůŝĐŽ͘ >ŽĐĂů͗ dĞĂƚƌŽ ĚŽůƉŚŽ DĞůůŽ͕ ŶŽ ĞŶƚƌŽ ƵůƚƵƌĂů ĚĞ ^ĆŽ :ŽƐĠ͕

19, 20 e 27/05/2012ʹƉĞĕĂƚĞĂƚƌĂůEŝŶŐƵĠŵĠĚĞ
EŝŶŐƵĠŵĠďĂƐĞĂĚĂŶŽ>ŝǀƌŽĚĞŝďŝĂ'ĂƐƉĂƌĞƚŽ͘>ŽĐĂů͗dĞĂƚƌŽůǀĂƌŽĚĞĂƌǀĂůŚŽ;dͿ͕ăƐϮϭŚ͘DĂŝŽƌĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉĞůŽƐƚĞůĞĨŽŶĞƐ͗;ϰϴͿϯϯϯϱͲϬϬϵϯŽƵ;ϰϴͿ
ϵϵϵϮͲϳϬϴϬ͘

31/05/2012 – A cantora Nana Caymmi apresenta na
/ůŚĂŽƐŚŽǁ͞ĂŶĕƁĞƐĚĞEĂŶĂ͘͟>ŽĐĂů͗dĞĂƚƌŽWĞĚƌŽ
/ǀŽ͕ăƐϮϭŚ͘DĂŝŽƌĞƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉĞůŽƚĞůĞĨŽŶĞ͗;ϰϴͿ
19/05/2012ͲĐŽŶƚĞĐĞŶĂĂƉŝƚĂůĂϭǐ&ĞƐƚĂŝŐĂŶĂ ϯϮϮϮͲϴϰϭϲ͘
de Santa Catarina. A programação acontece durante
ƚŽĚŽŽĚŝĂĞŝŶĐůƵŝŵƷƐŝĐĂĂŽǀŝǀŽ͕ƉĂůĞƐƚƌĂƐ͕ĨĞƐƟǀĂů 02/06/2012ʹKĐĂŶƚŽƌĞůŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĞŵ&ůŽƌŝƉĂŽ
ĚĞ ĚĂŶĕĂƐ ĐŝŐĂŶĂƐ Ğ ĨĞŝƌĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵƚŽƐ ĐŝŐĂŶŽƐ͘ >Ž- ƐĂŵďĂĞŽƉĂŐŽĚĞĚŽƐĞƵŵĂŝƐƌĞĐĞŶƚĞ͞WƌĂƐĞƌ
ĐĂů͗ƐƐŽĐŝĂĕĆŽĚĂW&͕ŶĂWƌĂŝĂĚĞ:ƵƌĞƌġ͘DĂŝŽ- ĂŵŽƌ͘͟ >ŽĐĂů͗ ^ƚĂŐĞ DƵƐŝĐ WĂƌŬ͕ Ğŵ :ƵƌĞƌġ /ŶƚĞƌŶĂƌĞƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉĞůŽƐƚĞůĞĨŽŶĞƐ͗;ϰϴͿϵϲϭϲͲϱϮϴϲŽƵ ĐŝŽŶĂů͕ ăƐ ϮϮŚ͘ DĂŝŽƌĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉĞůŽ ƚĞůĞĨŽŶĞ͗
;ϰϴͿϯϮϴϮͲϭϲϲϵ͘
;ϰϴͿϵϵϬϭͲϭϮϰϴ͘

