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Eventos

E quando será a vez do trabalhador?
Santa Catarina é eleita pela sétima vez consecutiva o melhor destino turístico
do Brasil e ainda peca no reconhecimento aos profissionais

Recentemente, Santa Catarina recebeu uma notícia que é mais um motivo de alegria
para o segmento do turismo. Pela sétima vez consecutiva, nosso Estado foi eleito o melhor
destino turístico brasileiro, tornando-se o maior vencedor da premiação desde a sua criação,
em 2001. O prêmio concedido por um corpo de jurados especializados foi recebido por uma
comitiva composta por autoridades governamentais e de entidades representativas do
segmento.
Em seus discursos oficiais, o então governador em exercício, Eduardo Pinho Moreira, e o presidente da Santur,
Valdir Walendowsky, destacaram o papel da diversidade étnico-cultural catarinense e das paisagens e belezas naturais
presentes no Estado para a garantia do destaque catarinense. E mais uma vez, os trabalhadores do segmento não
foram lembrados, nem para receber o prêmio, nem por reconhecimento nos pronunciamentos oficiais. E o que é pior,
muito se fala que o setor carece de mão-de-obra, mas mais uma vez afirmamos, o que falta são bons salários e
condições de trabalho.
Estima-se que o turismo represente cerca de 13% do PIB catarinense, movimentando uma arrecadação que
gira em torno de 1,5 bilhão anuais. Nossos municípios, de acordo com informações oficiais, recebem mais de 4 milhões
de turistas no verão. Será mesmo que já não passou da hora de valorizar o trabalhador como peça fundamental dessa
engrenagem?
Nosso papel, como representantes dos funcionários das empresas que movimentam números tão animadores,
é lutar para que os trabalhadores tenham reconhecimento, não apenas com salários mais dignos e melhores condições
de trabalho, mas também pela consciência de que, sem cada trabalhador, não haveria tamanha representatividade
para o turismo em nosso Estado. Já passou da hora de arrecadar prêmio sem investimento sério na mão-de-obra. O
SITRATUH-Flor continua lutando por isso!

Anésio Schneider

Presidente do SITRATUH-Flor

Palavra do Presidente
Pela valorização da categoria, sempre!

Caros trabalhadores representados pelo Sitratuh-Flor. Com imensa satisfação percebemos que a nossa
presente atuação junto aos trabalhadores e nas ações de apoio aos movimentos sindicais nacionais, mas
principalmente, promovendo mobilizações frente à classe patronal, estão tornando nosso sindicato cada vez mais forte.
Um trabalho cujo primordial objetivo é cumprir o papel de uma entidade representativa da classe trabalhadora,
buscando que cada um de vocês que é representado pela nossa entidade, possa ter melhores condições de trabalho e
efetivo ganho na sua qualidade de vida.
E não tenho dúvida de que o trabalho sério e responsável desenvolvido por nossa diretoria no Sindicato dos
Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis, Restaurantes, Bares e Lanchonetes da Grande Florianópolis
vem permitindo alcançar conquistas. Bom indicativo disso são os resultados atingidos nas convenções coletivas depois
de longo período sem perspectiva de conversa com o sindicato patronal. Estão garantidos aos trabalhadores dos
diversos segmentos que representamos, aumentos com percentuais que pudemos considerar aceitáveis e uma melhor
política de benefícios.
Outras novidades que orgulhosamente viemos anunciando é o fechamento de novos convênios para a garantia
de saúde e formação aos trabalhadores representados pelo SITRATUH-Flor, além da disponibilidade de seguro de
vida e descontos em seguros residencial e de automóvel.
São conquistas que, para nós, apesar de significativas, representam o início de uma caminhada. Participe
conosco e integre-se à nossa atuação, caro trabalhador. Nossa batalha pela valorização do profissional de turismo e
hospitalidade no Estado que, pela sétima vez consecutiva é eleito o melhor destino turístico do país continua. Nosso
papel para o segmento ainda é muito esquecido e esse reconhecimento é o que o SITRATUH-Flor almeja. Seguimos
em busca de mais direitos e valorização.

Newsletter
SITRATUH-Flor agora com newsletter

Visando facilitar e agilizar a comunicação com os
trabalhadores, parceiros e outros públicos de relacionamento, o
Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Lanchonetes da Grande Florianópolis tem uma
novidade.
Está saindo do forno a nossa newsletter. A partir de agora, você
que já é cadastrado ou que solicitar o recebimento do nosso
informativo, vai ficar sabendo em primeira mão das novidades do
Sitratuh-Flor. O padrão visual da newsletter foi desenvolvido pela
Beconn - Produção de Conteúdo, agência responsável pela
comunicação do Sitratuh-Flor.
“A ideia com a newsletter é criar mais uma ferramenta que nos permita
cumprir nosso papel junto aos trabalhadores e parceiros. Afinal, o
fluxo de informações que mantenham nossos associados atentos e
cientes das notícias da entidade e também do setor é algo que está
diretamente relacionado à nossa atividade de representação da
classe”, afirma o presidente do SITRATUH-Flor, Anésio Schneider.
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Atuação Sindical

Material escolar antecipado e entregue pela diretoria
Entrega dos kits começará já em janeiro de 2014

A entrega dos kits de material escolar aos associados já integra o cronograma anual de atividades do
SITRATUH-Flor. A novidade é que, como anuncia o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo,
Hospitalidade e de Hotéis, Restaurantes, Bares e Lanchonetes da Grande Florianópolis, Anésio Schneider,
em 2014, o trabalho de distribuição será antecipado.
“Optamos por realizar a entrega já a partir de 13 de janeiro porque sabemos que as famílias precisam
agilizar o acesso aos materiais para o início do ano letivo. E para que nosso trabalho seja efetivo em facilitar a
vida do trabalhador, os kits serão entregues logo no início do ano”, afirma Anésio Schneider.
O presidente do SITRATUH-Flor também conta que, no próximo ano, todos os sócios com filhos até
18 anos estudando receberão os
materiais das mãos dos
diretores do Sindicato.
“Nossa sociedade é
competitiva e exige que o
trabalhador esteja sempre se
preparando e essa cultura que
queremos promover nas
crianças e jovens. A preparação
deles é que vai nos garantir um
bom futuro, por isso fazemos
essa ação de incentivo à
educação”, afirma Anésio
S c h n e i d e r, p r e s i d e n t e d o
SITRATUH – Flor.

Cartilha do Trabalhador
Pagamento do 13º salário

Em primeiro lugar vale a pena entender o conceito. O 13º salário é uma gratificação de Natal paga
anualmente pela empresa, em duas parcelas. A primeira – considerada "adiantamento do 13º salário" –
deve ser acertada entre fevereiro e novembro, com data limite para o pagamento em 30 de novembro.
Nessa etapa, o valor deve ser correspondente à metade do salário do
mês anterior, a qual será descontada do restante pago em dezembro. A
segunda parcela é paga até o dia 20 de dezembro de cada ano e o valor
baseia-se na remuneração média dos meses anteriores trabalhados,
multiplicada pelo número de meses trabalhados durante o ano. Sendo que,
desse resultado, deve-se descontar o valor já pago a título de
"adiantamento do 13º salário".
E vale o lembrete. O total de dias trabalhados no mês igual ou
superior a quinze dias é considerado como mês trabalhado para efeito de
cálculo do 13º salário.
Informativo do SITRATUH-Flor | Outubro / Novembro 2013
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Atuação Sindical

Seminário reúne centrais sindicais em Florianópolis
O SITRATUH/Flor marcou presença no evento que debateu direitos dos trabalhadores

A Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina foi palco de um encontro que reuniu
centrais sindicais do país para o debate de algumas
das principais preocupações da classe
trabalhadora. O Seminário Sul Brasileiro: os
Desafios do Movimento Sindical e a Relação com o
Parlamento Brasileiro” foi convocado pelo
deputado federal Pedro Uczai (PT-SC) e faz parte
de um conjunto de mobilizações em nível nacional.
Além de importantes lideranças sindicais do
cenário nacional, também marcaram presença
lideranças políticas estaduais e nacionais e o
senadores Casildo Maldaner (PMDB-SC) e Paulo
Paim (PT-RS), parlamentar historicamente ligado
ao movimento sindical.
Como sindicato filiado as entidades federais
de seu setor de atuação, o SITRATUH-Flor se fez
presente com seu presidente, Anésio Schneider, e
representantes da diretoria. O principal resultado
do encontro foi uma carta assinada pelas centrais

sindicais presentes e subscrita pelo deputado
federal Pedro Uczai e pelo senador Paulo Paim,
com as principais reinvidicações dos
trabalhadores. “Participar desses debates é
fundamental porque nos permite defender os
interesses da nossa categoria e promover
articulação com outros setores representativos,
ganhando força nas nossas reivindicações”,
garante Anésio Schneider, presidente do
SITRATUH-Flor.
As centrais presentes:
CENTRAL DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS DO BRASIL (CTB)
CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES (CUT)
FORÇA SINDICAL (FS)
NOVA CENTRAL SINDICAL DE
TRABALHADORES (NCST)
UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES (UGT)
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DAS
INDÚSTRIAS DE SANTA CATARINA (FETIESC)
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As reivindicações da classe trabalhadora:
Jornada de Trabalho de 40 horas semanais, sem redução salarial;
Posição contrária à aprovação do PL4330, sobre terceirização;
Fim do fator previdenciário;
10% do PIB para a educação;
10% do Orçamento da União para a Saúde;
Transporte público de qualidade;
Valorização das aposentadorias;
Reforma agrária;
Suspensão dos leilões de petróleo;
Custeio e estabilidade sindical.
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Atuação Sindical

Outubro Rosa no SITRATUH-Flor
Sindicato adere a campanha e apoia a causa da prevenção do câncer

O Sindicato dos Trabalhadores em Turismo,
Hospitalidade e de Hotéis, Restaurantes, Bares e
Lanchonetes da Grande Florianópolis, é uma das
entidades da região integradas ao conjunto de ações
do Outubro Rosa. Apoiando a causa da campanha
focada na prevenção do câncer de mama e colo do
útero.
Surgido nos Estados Unidos, o Outubro Rosa
teve sua primeira ação de iluminação na cor rosa de
monumentos e espaços como prédios públicos,
pontes e teatros; no
caso do Brasil, em
2002, no Obelisco do
Ibirapuera em São
Paulo. Desde então,
a campanha tem
percorrido vários
estados e cidades
brasileiras e também
chegou ao SitratuhFlor.

Vencedores dos Vales-Compra
Confira quem ganhou nossos vales-compra no meses de Setembro e Outubro
Vencedores mês de Setembro

Vencedores mês de Outubro

Tatiele Simbalista Andrade- Hotel Canto da Ilha
Luan Alflen de Morais - Pizzaria Chico Toicinho
Rudinei da Silva - IL Campanari Resort
Edinei José Santana - Emcatur Viagens
Johnny Costa Anderson - Hotel Valerim Plaza
Jussara Medeiros Barboza - Hotel Moçambique

Placidina Gomes - AMAS
Jean Madruga - Blue Tree Hotel
Pedro Neri Leite - Motel Cacupé
Neusiane Cardoso da Cunha - El Divino
Cristiani Olivia de Souza - Lindacap Restaurante
Ademir Francisco - Macarronada Italiana

Sorteio PRÊMIO SURPRESA

José Valdinei Silva - Trattoria do Guto

Parabéns!

Sorteio PRÊMIO SURPRESA

Gilmar Simioni - Styllus & Eventos

Comunicado
Atenção trabalhador em Hotéis, Bares, Restaurantes e Lanchonetes!
Se você teve a sua rescisão de contrato efetivada a partir de 01 de junho de 2013 e não recebeu
nenhum tipo de reajuste de salário, procure a empresa para receber a diferença salarial.
Lembramos que o reajuste de 7% é um direito do trabalhador. Em caso de dúvida, procure nosso
Sindicato.
Contatos: (48) 3952-0305 - sitratuh@sitratuh.org.br
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Terceirização

PL da Terceirização domina agenda sindical
O SITRATUH/Flor marcou presença no evento que debateu direitos dos trabalhadores

O PL 4330, que regulamenta a terceirização e está tramitando no Congresso Nacional, tem sido
um dos principais temas da agenda de debates do movimento sindical e da classe trabalhadora.
Dividindo opiniões até mesmo entre os parlamentares, o projeto de autoria do deputado Sandro Mabel
(PMDB - GO), sob a ótica do direito trabalhista, provoca grande risco à própria Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), provocando precarização do trabalho.
O tema foi uma das questões centrais do seminário que reuniu parlamentares e centrais sindicais
na Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O encontro é tema de matéria desse
informativo, abordando a participação do SITRATUH-Flor e importância da participação sindical na luta
contra a aprovação do PL4330 foi reforçada pelos parlamentares.
“Essa é a nossa principal causa agora. Precisamos garantir que esse projeto não seja aprovado e
isso exige um sério trabalho de mobilização dos trabalhadores. Aliás, foi a nossa mobilização que não
permitiu a aprovação do PL4330 até o momento”, mencionou o deputado Pedro Uczai (PT-SC).
Reforçando a tese, o senador Paulo Paim (PT-RS), declarou que o projeto não pode ser aprovado nos
moldes atuais. “Entendemos que a terceirização é uma realidade e precisa ser regulamentada como
atividade-meio, mas esse projeto não pode ser aprovado. Precisamos trazer as entidades sindicais e a
classe trabalhadora ao debate e chegar a um projeto que realmente funcione”, declarou o senador.

Charge
Trabalhadores do turismo
e da hospitalidade em
Santa Catarina,
este prêmio também
é de cada um de vocês!
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Comunicados

Fique atento trabalhador!
SITRATUH/Flor traz comunicado importante sobre acordos entre trabalhadores e empresas

Esse é um alerta importantíssimo do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Lanchonetes da Grande Florianópolis. Se você trabalha em alguma
empresa que pratica modalidades de banco de horas, compensação de horas extras ou 12 horas de
trabalho por 36 de descanso, fique atento. Você precisa procurar o SITRATUH-Flor, porque esses
acordos só tem validade com intermediação do sindicato e mediante assembléia para esclarecimento e
votação dos trabalhadores.
Em qualquer outra situação, procure o Sindicato e denuncie! Para que você entenda porque essa
atitude é tão importante, veja os prejuízos a que está sujeito no caso da prática de qualquer das
modalidades citadas, sem formalização via Sindicato.

Pense Bem em Tudo Que Você e Sua Família
Perdem Antes de Votar “sim” Para o Banco de Horas
FGTS – O encargo de 8% FGTS destas horas não é recolhido, no ato da
demissão. O que determina um valor bem menor de rescisão do que teríamos direito se as
horas extras fossem pagas. E esse é o momento em que mais precisamos de dinheiro, pois não
sabemos quando teremos emprego novamente;
Multa de 40% do Saldo do FGTS na Demissão Sem Justa Causa – O caso do não recolhimento
do FGTS é outro ponto que reduz significativamente a multa rescisória.
Seguro Desemprego – Como o benefício é calculado sobre a média do seu salário, em caso de horas
extras não pagas, o seu salário será informado com o valor simples. No final, seu seguro-desemprego
também terá menor valor;
Perícia do INSS, Acidente de Trabalho e Aposentadoria – Até o ano de 1998, a base de cálculo
dos benefícios eram as últimas 36 contribuições. Desde então, o valor é calculado a partir da média dos
recolhimentos contada de julho de 1994. Isso significa que todo o tempo de contribuição influi no cálculo dos
benefícios pagos pelo INSS futuramente e seus benefícios ficarão bem abaixo de tudo aquilo que você
trabalhou.

Férias Coletivas
Informamos que a partir de 23/12/2013 até 05/01/2014
estaremos em férias, sendo que retornaremos a nossas atividades
normais em 06/01/2014.
Neste sentido, os Sócios (as) que necessitarem utilizar
Convênio Médico no período de vigência das Férias Coletivas do
SITRATUH, poderão dirigir-se diretamente à Clínica CLIMED, com
sua carteira de Sócio(a) e documento de identificação.
Clínica CLIMED: Avenida Osmar Cunha, 217 - Centro, Florianópolis.
Fone: (48) 3222-7296.

Ampliação do Horário de
Atendimento
AVISO: A partir de 01 / 11 / 2013
o SITRATUH – Florianópolis,
com o intuito de atender ainda
mais o Trabalhador(a), estará
ampliando seu horário de
atendimento, estando aberto
das 8:00 às 18:30 sem intervalo.
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Informativo do SITRATUH-Flor | Expediente
Órgão Oficial do SITRATUH-Flor

Produção do Informativo
BECONN | Produção de Conteúdo

Trav. Olindina Alves Pereira, n°07
CEP 88020-095 - Centro
Florianópolis - SC

Jornalista Responsável
Daniela Risson - daniela@beconn.com.br

Presidência do SITRATUH-Flor
Anésio Schneider
sitratuh@sitratuh.org.br

Projeto Gráfico & Diagramação
Érika Souza

Tiragem: 4000 exemplares | Distribuição Gratuita

Coluna Jurídica

Sindicato Prepara Ação Coletiva Contra a Caixa
Econômica Federal Sobre as Diferenças do FGTS.
Fernando Ramos de Fávere - consultor jurídico SITRATUH - Flor.

Após a propositura de várias, mais de 200,
Ações Coletivas contra bares, boates, hotéis e
similares, solicitando o pagamento de diversas
verbas trabalhistas aos trabalhadores, o Sindicato
está preparando Ação Coletiva que vai abranger
todos os trabalhadores da base Sindical contra as
diferenças do FGTS dos seus trabalhadores.
O FGTS é regido pelas disposições da Lei
sob n. 8.036/90, de 11 de maio de 1990, por normas
e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador e
geridas pela Caixa Econômica Federal. A presente
Lei em seus Artigos determina que é obrigatória a
correção monetária, devendo ser aplicada com
atualização monetária e juros, de modo a assegurar
a cobertura de suas obrigações, em especial pela
TR.
Ocorre que há muitos anos, a TR não reflete
mais a correção monetária, estando distanciada
completamente dos índices oficiais de inflação,
como nos meses de setembro, outubro e novembro
de 2009, janeiro e fevereiro de 2010, fevereiro e
junho de 2012 e de setembro de 2012 em diante,
sendo a TR considerada totalmente nula, ou seja,
como se não existisse qualquer inflação no período
de correção. Ademais, cumpre mencionar que a
prescrição do FGTS é trintenária, de 30 (trinta)
anos.

Fávere

Advogados Associados

Verifica-se que a partir de 1999 a TR se
distancia expressivamente do INPC e do IPCA, ao
ponto de hoje a inflação superar 6% ao ano e a TR
ser igual a zero. Desta feita, tem direito o
trabalhador, de janeiro de 1999 até os dias atuais,
após a criação pelo Banco Central/CMN, à
reposição das perdas dos índices da TR para o
INPC e ou pelo IPCA, com juros e correção
monetária.
O Sindicato está finalizando a presente ação
contra a Caixa Econômica Federal, solicitando a
todos os seus substitutos (todos os empregados da
base Sindical), as reposições citadas, com juros e
correção monetária e que o valor das diferenças,
ora se procedentes, serão repassadas a cada
trabalhador individualmente.

Rua dos Ilhéus, 46, sala 1103, Ed. Adolfo Ziguelli, Centro, Florianópolis - SC
CEP 88.010.560 - Fone: 48 3024.0333 - contato@favereadvogados.adv.br

