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Foi empossada a nova diretoria do 
sindicato para o mandato que se 
iniciou em 11 de novembro de 2006, 
data da posse, e se findará em 11 de 
novembro de 2009.

Os empossados são trabalhadores 
de longa data pertencentes  à 
categoria que representarão, e 
portanto, conhecedores profundos 
dos problemas salariais, de condições 
de trabalho, inclusive da falta de 
cumprimento da legislação do 
trabalho por parte de uma minoria de 
empresas, vividos pela categoria.

Eleitos em 20 (vinte) de setembro 
de 2006, no ato de posse os novos 
dirigentes, um por um, oral e por 
escrito assumiram o compromisso de 
“respeitar, no exercício do mandato, 
a Constituição, as Leis Vigentes e o 
Estatuto da entidade”.Em pé: Carlos David dos Santos, Richard C. dos Santos, Rogério de Vasconcelos, João Bráulio Luciano, Valdeci Galisthi e Eliseu Luis Casanova

Abaixados: Aduilton Pedro Cota, Valécio de Amorim, Valdemar Gromoski e Omar de Oliveira

Valécio de Amorim  Presidente

Rogério de Vasconcelos Vice-Presidente

Eliseu Luis Casanova  Secretário

Richard Couto dos Santos  Tesoureiro

Valdeci Galisthi  Diretor Técnico

Aduilton Pedro Cota  Diretor Social

Carlos David dos Santos  Suplente da 
Diretoria

João Bráulio Luciano  Conselho Fiscal

Omar de Oliveira  Conselho Fiscal

Valdemar Gromoski  Conselho Fiscal

Filho de João de Amorim e Zelandra 
Maria de Amorim, natural de Tijucas  SC, 
nascido em 1962, reside em Bombinhas no 
Mariscal, trabalha no Hotel Plaza Itapema, 
desde 04 de outubro de 1982, portanto a 24 
anos na mesma empresa. No Sindehoteis, fez 
parte da diretoria como vice-presidente, e 
posteriormente presidente com a renuncia da 
titular. Valécio de Amorim é engajado as 
causas sociais, ecológicas e ambientais, sendo 
presidente e sócio fundador da Associação 
Ecológica e de Surf do Mariscal.

Filho de Rubens Abórico Vasconcelos e 
Maria Ondina Vasconcelos, natural de 
Itapema  SC, nascido em novembro de 1969, 
reside em Itapema, trabalha no Hotel Plaza 
Itapema, desde abril de 1995, anteriormente 
trabalhou no Hotel Beira Mar. No Sindehoteis 
desde 01 de janeiro de 1999, exerceu a função 
de secretário na diretoria e outros cargos.

Filho de Miguel Casanova e Rosa Lourdes 
Casanova, natural de Passo Fundo, nascido 
em 1969, trabalha desde agosto de 1995, no 
Hotel Beira Mar, de Itapema. No Sindehoteis
fez parte da diretoria como diretor social. É 

um dos diretores mais atuantes.

Filho de Manoel Pereira dos Santos e 
Arlene Couto dos Santos, natural do Estado de 
São Paulo, nascido em 1971, reside em 
Itapema, trabalha desde fevereiro de 1995, no 
Hotel Beira Mar, de Itapema. No Sindehoteis, 
cumpriu vários mandatos no conselho fiscal.

Filho de Germano Galisthi e Leonilda 
Leatero Galisthi, natural de Nova Trento  Sc, 
nascido em dezembro de 1955, trabalha no 
Hotel Plaza Itapema desde janeiro de 1978, 
portanto 28 anos na categoria. Exerceu vários 
cargos na diretoria do Sindehoteis com muita 
eficiência e determinação.

Filho de Pedro David Cota e Melania 
Maria Dias Cota, natural de Porto Belo, 
nascido em março de 1964, trabalha no Hotel 
Plaza Itapema, desde outubro de 1990, reside 
em Itapema. No Sindehoteis faz parte da 
diretoria desde 2002.

Filho de David Cacildo dos Santos e Nair 

Maria dos Santos, natural de Balneário 

Camboriu, nascido em maio de 1979, reside 
em Itapema, trabalha no Hotel Plaza Itapema 
desde 2000. Será este seu segundo mandato na 

diretoria do Sindehoteis.

Filho de Antonio Alberto Luciano e Edite 
Maria Luciano, natural de Itapema  SC, 
nascido em março de 1968, trabalha no Hotel 
Plaza Itapema desde outubro de 1991. No 
Sindehoteis cumprirá seu segundo mandato 
no conselho fiscal

Filho de Daniel de Oliveira e Dorildes 
Leite Oliveira, natural de Giruá  RS, nascido 
em junho de 1979, reside em Bombinhas  SC, 
trabalha no Marbelo Hotel, de Bombinhas, 
desde agosto de 2002. No sind icato exercera 
seu segundo mandato no conselho fiscal.

Filho de João Grom oski e Maria 
Gromoski, natural de Chapecó, nascido em 
abril de 1972, reside em Bombinhas  SC, 

trabalha na empresa Fernandes de Canuto 
Ltda, desde 2005, anteriormente em outras 
empresas da categoria.



VIGÊNCIA
As cláusulas da presente Convenção 
Coletiva de Trabalho terão vigência a 
partir de 1º de outubro de 2005 até 30 
de setembro de 2006.
(Cláusula 2º)

PISO SALARIAL - 

R$ 367,50

R$ 420,00

Fica estabelecido o 
piso salarial da categoria como segue:

 (trezentos e sessenta e sete 
reais e cinquenta centavos), para 
empregados com até 90 (noventa) dias 
de admissão na mesma empresa.

 (quatrocentos e vinte reais), 
para todos os empregados com mais de 
90 (noventa) dias de admissão na 
mesma empresa.
 (Cláusula 3º)

REPOSIÇÃO SALARIAL - Fica 
concedida aos trabalhadores de todas as 
faixas salariais da categoria, a reposição 
salarial de 5% (cinco por cento) a partir 
de 1° de outubro de 2006. 
(clausula 5°)
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Algumas de suas principais cláusulas

NASCIMENTO DE FILHO  
Fica assegurado, quando ao nascimento 
de filhos de empregados integrantes da 
categoria profissional, nos termos do 
artigo 10 (dez), parágrafo 1° do Ato das 
D i s p o s i ç õ e s  C o n s t i t u c i o n a i s  
Transitórias, uma licença de 05 (cinco) 
dias consecutivos para que possa 
prestar assistência a família, assim como 
providenciar o respectivo registro de 
nascimento. 
(clausula 9°).

LICENÇA DE CASAMENTO
O empregado (a), em caso de 
casamento, terá uma licença de 05 
(cinco) dias consecutivos. (Cláusula 10º)

APOSENTADORIA
Não pode ser dispensado o trabalhador que 
contar 05 (cinco) anos ou mais de serviço 
na mesma empresa, se na data da dispensa 
estiver à 12 (doze) meses para completar o 
tempo de aposentadoria, quer especial, 
quer por tempo de serviço, salvo motivo 
disciplinar. Adquirido o direito, extingue-se 
a garantia. 

AUXÍLIO FUNERAL - Em caso de 
falecimento do empregado com mais de 
12 (doze) meses na empresa, esta 
concederá a família do extinto 01 (um) 
Salário Base a titulo de Auxilio Funeral, 
desde que o empregador não mantenha 
seguro de vida para os funcionários. 
(Clausula 11°).

ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO
Fica estabelecido a antecipação do 
percentual de 50% (cinqüenta por 
cento) do 13° (décimo terceiro) salário 
dos empregados que requeiram até dez 
dias antes do inicio das férias. 
(Clausula 15°).

DISPENSA DO AVISO PRÉVIO
Fica dispensado do cumprimento de 
aviso prévio, no caso do empregado 
obter novo serviço antes do término do 
referido aviso, devendo a empresa 
anotar dispensa, por escrito, no verso 
do mesmo, sendo que o prazo do 
pagamento das verbas será de 07 
(sete) dias. (clausula 14°).

 



QUEBRA DE CAIXA
As empresas remunerarão os 
empregados que exerçam a função de 

caixa ou assemelhados, com o prêmio 
mensal mínimo de 10% (dez por cento) 
sobre o salário do empregado, a titulo de 
quebra de caixa, ficando o mesmo 
responsável pelas diferenças que 
ocorrerem, desde que as normas 
estabelecidas pela empresa não tenham 
sido observadas. 
(Clausula 10°).

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA  
RESCISÃO

O empregado que for readmitido até 12 
(doze) meses após sua demissão ficará 
desobrigado de firmar contrato de 
experiência, desde que tenha exercido a 
mesma função. 
(clausula 19º). 

COMPENSAÇÃO SEMANAL 
DE HORAS

Fica autorizado na vigência da 
presente Convenção Co letiva de 

Trabalho, que as empresas com até 60 
(sessenta) funcionários poderão adotar o 
regime de compensação de horas na 
semana, mediante a compensação do 
excesso de horas trabalhadas em um dia, 
em numero não excedente de duas, pela 
correspondente diminuição ou ausência no 
trabalho, sem outro, em que daí decorra 
qualquer acréscimo de salário, salvo o 
adicional noturno, se for o caso.
(clausula 21ª).

BANCO DE HORAS  - Fica estabelecido que 
as empresas poderão adotar o Sistema de 

Compensação de Horas ou Banco de Horas , 
desde que apresentem através de seu Sindicato de 
classe, Termo de Implantação de Banco de Horas ao 
Sindicato dos Empregados dos Hotéis, Bares, 
Restaurantes e Similares de Itapema e Região  
SINDEHOTÉIS, conforme modelo nesta Convenção 
a seguir”.
“01 - Durante os meses de abril à setembro, a 
duração normal de trabalho poderá ser acrescida de 
horas suplementares, em número não excedente de 
duas horas, sem acréscimo de salário, pela 
correspondente diminuição em outro dia, de 
maneira que não exceda a soma das jornadas 
previstas para o período, nem seja ultrapassado o 
limite máximo de 10 (dez) horas diárias”.
“02 -Os excessos de horas trabalhadas durante os 
meses de outubro à março terão de ser pagas em 
dinheiro, inclusive com os adicionais de horas extras 
previsto na legislação e Convenção Coletiva de 
Trabalho”.
 (Clausula 23)
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ASSISTÊNCIA SINDICAL NAS 
HOMOLOGAÇÕES DE RESCISÕES DE 

CONTRATO DE TRABALHO
É obrigatória a assistência e homologação 
perante o Sindicato dos Empregados dos Hotéis, 
Bares, Restaurantes e Similares de Itapema e Região  
SINDEHOTÉIS, com Base Territorial em Itapema, 
Porto Belo, Bombinhas e Tijucas nas rescisões 
contratuais de trabalho de empregados com tempo 
de serviço igual ou superior a 04 (quatro) meses. 
(Clausula 29°).

ADICIONAL  SOBRE HORAS   
EXTRAS
Às horas extras acrescidas à jornada de 
trabalho serão remuneradas com 50% 
(cinqüenta por cento) sobre o valor da hora 
normal, nas duas primeiras horas, e 70% 
(setenta por cento) as subseqüentes . 
(clausula 16°)

condições

QUINQÜÊNIO
É assegurado a todos os empregados 
da categoria o adicional de 5% sobre o 
salário do empregado a cada cinco anos 
de serviço na mesma empresa.
(Cláusula 20)

INDENIZAÇÃO ADICIONAL
O tempo de Aviso Prévio, mesmo 

indenizado, conta-se, para efeito da 
indenização adicional do artigo 9º da Lei 
6.708/79 e 7.238/84.
(Cláusula 22)
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A primeira Turma do Supremo Tribunal 
Federal, deu provimento, por maioria, ao 
Recurso Extraordinário n° 449.420, de 
trabalhadora demitida após se aposentar 
pelo Regime Geral da Previdência Social. 
Inconformada a trabalhadora requereu em 
ação trabalhista, sua readmissão ou 
indenização, além de danos morais.

O relator de RE, Ministro Sepúlveda 
Pertence citou precedentes do Supremo que 
entendeu que a lei previdenciária não exige 
mais o desligamento do trabalhador para 
concessão da aposentadoria.

Nesse sentido, afirmou que a demissão 
da servidora ofende o inciso I do artigo 7° 
da Constituição Federal que confere 
proteção aos trabalhadores contra a 
despedida arbitrária. Sepúlveda Pertence 
disse que também deve ser afastada a 
interpretação dada pelo Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) ao artigo 453 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
que chegou a editar orientar jurisprudencial 
(OJ  SDI n° 177) sobre o assunto.

Segundo Pertence, o termo readmitido 
(previsto no caput do artigo 453 da CLT)

pressupõe que o anterior contrato de 
trabalho foi extinto, no entanto, isso não 
implica  dizer que a  aposentadoria  
espontânea resulte necessariamente no fim 
do contrato de trabalho. “só haveria 
r ead m issão  q u an d o  o  tr ab alh ad o r  
aposentado tivesse encerrado a relação 
anterior de trabalho e, posteriormente, 
iniciado outra. Caso haja a continuidade do 
trabalho, mesmo após a aposentadoria 
espontânea, não se pode falar em extinção 
do contrato de trabalho e, portanto, em 
readmissão”, explicou o relator.

O número de ações de assédio moral ajuizadas na Justiça 
do Trabalho aumentou 5,7% em 2005 em relação a 2004 em 
São Paulo, segundo reportagem da Rádio CBN. Em 
entrevista ao programa “Revista Brasil” da CBN, o Ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho João Oreste Dalazen disse 
que se trata de um fenômeno novo no Direito, caracterizado 
pela violência psicológica extrema à qual uma pessoa é 
submetida por um chefe ou mesmo por um colega de 
trabalho.

O ministro explicou que o assédio moral se manifesta
“sob distintas facetas, sob distintos perfis, mas o traço 
essencial é a exposição prolongada e repetitiva de uma 
pessoa a situações vexatórias”. Dalazen ressalvou que uma 
situação isolada não pode ser caracterizada como assédio 
moral. “ É preciso haver uma perseguição sistemática”, 
observou. De acordo com o ministro, humilhações 
infringidas entre colegas de trabalho podem ser 
caracterizadas como assédio moral, mais são mais raras. A 
maioria dos casos é de reclamações contra assédios morais 
impostos por chefes hierárquicos a subordinados, aos quais 
submetem a situações de violência psicológica.

Fonte: TST
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SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS HOTEIS, BARES,
RESTAURANTES E SIMILARES DE ITAPEMA E REGIÃO

Algumas empresas da categoria estão descontando de seus 
empregados que exercem função de vigia, vigilantes ou que 
fazem a ronda, uma hora de suas jornadas de trabalho, a titulo 
de , sem no entanto concede-
los.

A jurisprudência trabalhista é pacifica ao julgar essas 
reclamações, e o faz assim:

“  O empregado 
que faz ronda, ou é vigilante, pela própria natureza dessas 
atividades, trabalhando sozinho, não tem um mínimo 
intervalo no curso da sua jornada. E não tem porque não pode 
ter, pois para ele usufruir o intervalo estaria a deixar de exercer 
sua atividade, enquanto absolutamente inviável a isto pudesse 
fazer. Porque a atuação funcional é presencial, que inadmite 
potencializar-se o ficto, qual seja, a presunção de que teria tal 
folga intervalar. Empregado que cumpre seu contrato de 
trabalho em atividade funcional de ronda, vigia, vigilância, 
trabalhando sozinho, sem ser rendido por outro, não frui o 
intervalo obrigatório disposto no artigo 71 da lei consolidada. 
A circunstância dele alimen tar-se no próprio posto de trabalho 
não habilita seja reduzido, da jornada cumprida, o tempo 
gasto na ingestão de alimento, porque esta se dá em plena 
atividade funcional e, assim, absorvida na própria execução  
do labor, sem possibilitar expurgo temporal” 

intervalos para alimentação

Vigilante. Intervalos para Alimentação:

(TRT 3° R.  RO 9.366/99  4° T. Rel. Juiz Ricardo Antonio 

Mohallem  DJMG 29.01.2000)

Alguns hotéis, pousadas e, mesmo motéis obriga seus 
trabalhadores a exercerem as suas funções de forma insalubre, 
sobretudo aqueles que trabalham como 

 que removendo as roupas usadas 
pelos hóspedes, recolhendo lixo e limpando os sanitários, 
sujeitam-se a riscos biológicos, mantendo contato com 
microrganismos, causadores de doenças infecto-contagiosas. 
È lamentável que isto esteja ocorrendo, pois vem apenas 
confirmar aquilo que é tão criticado pelo sindicato dos 
trabalhadores, ou seja, no objetivo de obter grandes parcelas de 
lucros não se dá a mínima atenção a saúde do trabalhador 
gerador da riqueza em que ele não participa e ainda sacrifica 
sua vida. 

auxiliar de limpeza, 
camareira, arrumadeira,

 


