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Posse da 
diretoria da 
Fetrhotel

Encontro 
com ministro 
da Justiça

O sindicato continua negociando com 
as empresas que cobram a taxa de serviço. 
A diretoria quer que os trabalhadores re-
cebam o benefício. E não os patrões. Com 
total apoio da gerência regional do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego (MTE), 
nosso presidente, Edmilson Oliveira, já 
assinou alguns acordos. “A gorjeta, na 
sua origem, é reflexo da satisfação do 
cliente pelo serviço do garçom, cozinhei-
ro e demais trabalhadores da casa.

Ao longo do tempo ela foi embutida 
na conta”, lembra. “Infelizmente, a ga-
nância de alguns empresários desviou 
esse valor para o próprio bolso”, lamenta 

Artigo 457 da CLT manda: 
a gorjeta deve integrar 
a remuneração

Vitória da categoria

SINTHORESS CONQUISTA 9% NOS 
SALÁRIOS PARA TODA A CATEGORIA

Foram dois meses de negociações 
difíceis. As empresas ameaça-
ram retaliações e quiseram en-
fiar goela abaixo uma convenção 

coletiva de trabalho sem nenhum au-
mento real.

Mas a direção do sindicato foi para 
cima e exigiu respeito à categoria. Em 
algumas reuniões, o clima ficou muito 
tenso. Mas prevaleceu o bom senso.

Finalmente, em outubro, dois meses 

após a data-base de agosto, saiu o acor-
do. E foi um acordo muito bom: 9% de 
correção salarial, englobando reajuste e 
aumento real.

Num cenário em que sindicatos fortes 
e tradicionais conseguiram entre 7% e 8%, 
e alguns bem menos, o Sinthoress conse-
guiu um índice mais elevado, para todos 
os níveis.

Outro ponto importante é que não 
houve qualquer perda dos direitos da 

convenção coletiva de 2011. O piso 
foi para R$ 874,43, retroativo a 1º de 
agosto.

O desfecho da campanha salarial foi 
resultado do empenho e capacidade da di-
retoria do sindicato em negociar com fir-
meza e determinação.

A convenção mantém o adicional por 
tempo de serviço de 1% ao ano, alimen-
tação gratuita e outras conquistas ante-
riores.

Futebol de Campo

O Campeonato Sinthoress 
de Futebol está na sua 18ª 
edição e cada vez melhor. Aqui 
você conhece os jogos que já 
ocorreram e os que vão aconte-
cer. Prepare-se para a grande fes-
ta da final do campeonato! Veja na última página 
tabela atualizada dos jogos.

18° Campeonato de futebol: 
o bicho tá pegando
É na Abrescas.

Filiado desde 1990

18º CAMPEONATO DE 
FUTEBOL SINTHORESS - EDIÇÃO/2012 

JOGO   DATA HORA GRUPO EQUIPES    

1 20/ago  14:00 B PIZZARIA KOKIMBOS 1 X 0 EMPADARIA DO DENILSON

2 20/ago  15:20 A PIZZARIA PALUDI  0 X 0 CANTINA LILIANA

3 20/ago  16:40 C RESTAURANTE DO PAQUITO 2 X 2 RESTAURANTE POINT 44

4 27/ago  14:00 A REST. SÍTIO LARANJEIRAS 1 X 1 PIZZARIA PALUDI

5 27/ago  15:20 B LANCH. ESQUINA DA ESFIHA 3 X 1 RESTAURANTE MAREMONTI

6 27/ago  16:40 A MENDES HOTÉIS 1 X 0 CANTINA LILIANA

7 03/set  14:00 C PIZZ. MAMA CARMELA 1 X 2 RESTAURANTE TAHITI

8 03/set  15:20 B HOTEL CASA GRANDE 1 X 0 PIZZARIA KOKIMBOS

9 03/set  16:40 A MENDES HOTÉIS 1 X 0 PIZZARIA PALUDI

10 10/set  14:00 B EMPADARIA DO DENÍLSON 0 X 8 LANCH. ESQUINA DA ESFIHA

11 10/set  15:20 A RESTAURANTE BOA VISTA 2 X 2 REST. SÍTIO LARANJEIRAS

12 10/set  16:40 C BAR E RESTAURANTE MAUÁ 3 X 1 RESTAURANTE POINT 44

13 24/set  14:00 B PIZZARIA KOKIMBOS 1 X 3 LANCH. ESQUINA DA ESFIHA

14 24/set  15:20 A CANTINA LILIANA 2 X 1 RESTAURANTE BOA VISTA

15 24/set  16:40 B RESTAURANTE MAREMONTI 3 X 4 HOTEL CASA GRANDE

16 01/out  14:00 B EMPADARIA DO DENÍLSON 2 X 5 RESTAURANTE MAREMONTI

17 01/out  15:20 C RESTAURANTE TAHITI 3 X 1 BAR E RESTAURANTE MAUÁ

18 01/out  16:40 A MENDES HOTÉIS 1 X 0 REST. SÍTIO LARANJEIRAS

19 08/out  15:20 C PIZZARIA MAMA CARMELA 1 X 0 RESTAURANTE DO PAQUITO

20 08/out  16:40 B LANCH. ESQUINA DA ESFIHA 0 X 0 HOTEL CASA GRANDE

21 15/out  15:20 C RESTAURANTE DO PAQUITO 1 X 3 RESTAURANTE TAHITI

22 15/out  16:40 C RESTAURANTE POINT 44 0 X 2 PIZZARIA MAMA CARMELA

23 22/out  15:00 B RESTAURANTE MAREMONTI 0 X 2 PIZZARIA KOKIMBOS

24 22/out  16:20 C PIZZARIA MAMA CARMELA 3 X 0 BAR E RESTAURANTE MAUÁ

25 22/out  17:40 A RESTAURANTE BOA VISTA 1 X 1 MENDES HOTÉIS

26 29/out  15:00 A PIZZARIA PALUDI  X RESTAURANTE BOA VISTA

27 29/out  16:20 B EMPADARIA DO DENÍLSON  X HOTEL CASA GRANDE

28 29/out  17:40 C RESTAURANTE TAHITI X RESTAURANTE POINT 44

29 05/nov  16:20 C BAR E RESTAURANTE MAUÁ X RESTAURANTE DO PAQUITO

30 05/nov  17:40 A REST. SÍTIO LARANJEIRAS  X CANTINA LILIANA

Edmilson. “É contra isso que lutamos, 
com apoio das autoridades e dos fregue-
ses”. 

No holerite, a gorjeta tem reflexos 
nas férias, 13º salário e até no benefício 
futuro da aposentadoria. “As empresas 
que cobram a taxa de serviço na conta 
dos clientes, obrigatoriamente, terão de 
procurar o sindicato para elaboração de 
acordo coletivo, conforme orientações 
do Procon e do Ministério do Trabalho, 
para que a cobrança seja feita da forma 
legal”, explica Edmilson.

Recentemente o governador de São 
Paulo assinou decreto regulando isenção 
de ICMS ( leia mais na página 3). Os pa-
trões que persistirem no erro terão sérios 
problemas com o Sinthoress. Serão denun-
ciados ao MTE e ao Ministério Público do 
Trabalho (MPT).

REAJUSTE
9%

PISO - R$

 874,43
CONFIRA NA PÁGINA 2 

AS PRINCIPAIS 
CLÁUSULAS

O presidente Edmilson Cavalcante de 
Oliveira e o diretor jurídico Marcelo Batis-
ta Silva estiveram com o ministro da Jus-
tiça, José Eduardo Cardozo. Foi a entrega 
do prêmio Voo de Gaivota, pelo Sindicato 
dos Trabalhadores em Comércio Hoteleiro, 
Bares e Similares de São Paulo, capital, o 

Sinthoresp, em 21 de setembro.
Extremamente acessível,Cardozo 

lembrou do início de sua carreira de po-
lítico, na capital de SP, quando contou 
e obteve a ajuda dos trabalhadores ho-
teleiros. Para marcar a ocasião, foi feita 
a foto abaixo.

O ministro Cardozo, o presidente Edmilson e o diretor jurídico 
Marcelo ladeados pelo presidente da FetrHotel Cícero Lourenço 
e pelo  presidente do Sinthoresp, Francisco Calazans Lacerda

Comissão do nosso Sinthoress e representantes do sindicato patronal 
assinam a convenção coletiva de trabalho de 2012 a 2013

Diretores do Sinthoress tomam posse na 
Federação Interestadual dos Trabalhadores 
no Comércio e Serviços de Hospedagem, Ali-
mentação Preparada e Bebidas nos Estado 
São Paulo e Mato Grosso do Sul - FetrHotel. O 
presidente Edmilson Cavalcante de Oliveira e 
o diretor jurídico Marcelo Batista Silva foram 
empossados na diretoria do FetrHotel como 

membros da diretoria executiva. 
O presidente reeleito do FetrHotel, Cíce-

ro Lourenço, falou que a luta pelo avanço dos 
direitos dos trabalhadores e a qualificação 
profissional são bandeiras da nova diretoria. 
Disse ainda que no mês de novembro será 
realizado o encontro interestadual dos sindi-
catos dos trabalhadores hoteleiros.

Muitas novidades no ar
Em breve, estreia o novo site do Sin-

thoress. O sindicato vem investindo cada 
vez mais no desenvolvimento dos canais de 
comunicação com os sócios e a Categoria. 
Neste ano de 2012, a diretoria quer mudar 
completamente o site, com a aplicação de 

ferramenta de gestão de conteúdo, que tor-
nará muito mais ágil e rápida a inserção de 
notícias, imagens e vídeos na internet. Além 
disso, o visual do site recebeu mudança mo-
derna e limpa, com cuidado para facilitar a 
comunicação.

Visite o novo site.

Parte da 
capa do 
novo site do 
Sinthoress: 
uma nova 
experiência 
para os 
sócios e 
usuários

Diretoria da FetrHotel representa 26 entidades de SP e MS

 www.sinthoress.org.br 

CONFIRA AQUI OS RESULTADOS E OS JOGOS 



Reajuste de 9%
A todos os trabalhadores da categoria, 
aplicado sobre os salários praticados 
em julho de 2012.

Piso salarial: R$ 874,43 
A partir de 1º de agosto de 2012 para 
quem inicia na categoria.

Domingos e feriados
Remuneração em dobro para quem 
trabalhar em domingos ou feriados.

Alimentação gratuita
As empresas devem oferecer 
alimentação gratuita ou vale-refeição 
de R$ 12,34 aos trabalhadores.

Hora-extra de 80%
Os trabalhadores recebem 75% para as 
duas primeiras horas extraordinárias e 
80% para as demais.

Multa de atraso de salário
Multa de 10% por atraso sobre o saldo 
salarial na hipótese de atraso do 
pagamento. 

Gratificação de Caixa
De 10% sobre o salário-base do 
trabalhador que exercer a função 
de caixa, excluídos acréscimos e 
vantagens pessoais.

Adicional noturno: 35%
Aos trabalhadores que cumprem 
jornada das 22h de um dia até as 5h 
do dia seguinte.

Filho excepcional
O trabalhador deverá receber um 
adicional mensal de 20% sobre o salário 
normativo, por filho nessa condição,
independente da idade.

Estabilidade de 60 dias
Salários e consectários garantidos 
ao trabalhador despedido sem 
justa-causa, por 60 dias, contados 
a partir de 9 de outubro de 2012.

Uniformes e conservação
Obrigatório o fornecimento 
pelo empregador, inclusive sua 
manutenção e lavagem. Caso o 
empregado tenha de lavá-lo, deverá 
receber um adicional de 15% mensal 
sobre seu salário.

Quebra de material
É proibido, em qualquer hipótese, 
descontar do trabalhador qualquer 
valor por material quebrado dentro da 
empresa.

1% ao ano
Por cada ano trabalhado, o funcionário 
receberá 1% sobre o salário-base, 
prestigiando seus serviços prestados.

Férias
As férias (individuais ou coletivas) 
não podem começar em sábado, 
domingo, feriado ou dia de 
compensação de repouso semanal.

Auxílio funeral
O empregador paga, além das verbas 
rescisórias, um salário normativo do 
falecido aos seus herdeiros.

Dirigente sindical 
na empresa
Assegura-se o acesso aos dirigentes 
sindicais nos intervalos destinados 
a alimentação e descanso dos 
trabalhadores, para desempenho de 
suas funções. 
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Luta Migração Peruíbe

Facilitando

Atenção Desconto
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E X P E D I E N T E

Vitória da convenção 
coletiva 2012/2013
Conquista das trabalhadoras e trabalhadores hoteleiros

A diretoria do Sinthoress mos-
trou mais uma vez que não brinca em 
serviço. A nova convenção coletiva de 
trabalho está disponível a todos os 
trabalhadores da categoria. Depois 
de duras reuniões com o sindicato 
patronal, prevaleceu nossa força e re-
presentatividade.

Com muita precisão nos argu-
mentos, fizemos a diferença nas ne-
gociações desse ano. E mostramos 
aos patrões que nossa categoria me-

rece valorização e respeito. Em 2013, 
forçaremos a barra também para os 
avanços em questões sociais.

Sabemos que muitas coisas ainda 
precisam melhorar. E nossa diretoria 
está empenhada para, gradativamen-
te, conquistar mais benefícios aos tra-
balhadores. A vitória deste ano mos-
tra que estar ao lado do Sinthoress 
significa aumentar ainda mais nossa 
força. Trabalhador e sindicato devem 
estar juntos, sempre.

REAJUSTE SALARIAL 9%
NOVO PISO - R$  874,43

É você, no seu local de trabalho, 
que sabe se o patrão está mesmo 
cumprindo a convenção. Fiscalize 
se as cláusulas são cumpridas e não 
abra mão dos seus direitos. Exija que 
o empregador respeite a convenção. 
E converse com seus colegas de tra-
balho para também adotarem essa 

postura.
Qualquer deslize deve ser ime-

diatamente comunicado ao Sintho-
ress. Associado ou não, procure o 
departamento jurídico Se precisar, 
nossos advogados levarão o proble-
ma à Justiça e, garantimos o seu 
anonimato.

Você é o grande fiscal 

3219-5559DENUNCIE

CONFIRA ABAIXO ALGUMAS 
DE NOSSAS CONQUISTAS:

Abrangência
Corresponde às cidades de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, 

Bertioga, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Iguape, Cananéia, Ilha Comprida, 
Eldorado, Itariri, Juquiá, Pariquera-Açu, Registro, Jacupiranga, Miracatu, 
Pedro de Toledo, Sete Barras, Cajati e Barra do Turvo.

Representação
Nossa convenção coletiva beneficia todos os trabalhadores e trabalhadoras 

de bares, hotéis, motéis, pensões, pousadas, colônias de férias, flat-services, 
casas de jogos em geral, bingos, restaurantes, pizzarias, fast foods, disk-pizzas, 
cafés, lanchonetes, choperias, sorveterias, docerias, danceterias, boates, 
buffets, restaurantes por quilo, casas de suco, sanduicherias, casas de massas, 
churrascarias, pastelarias, apart-hotéis, night clubs, spas, casas de massagem, 
rostisserias, qiosques, drive-ins, assemelhados em geral e outros que envolvem 
bebidas a varejo preparadas, alimentação preparada, congelada ou não, 
inclusive adquirida pelo sistema de telefone.

O deslocamento dos trabalhadores da 
nossa categoria para outros setores foi matéria 
do jornal ‘A Tribuna’, em 3 de outubro, numa 
página quase inteira do primeiro caderno. Os 
proprietários, principalmente de restaurantes, 
não conseguem manter bons trabalhadores, 
conforme a reportagem, porque pagam mal. Na 
verdade, pagam muito mal. 

Qualquer pessoa de bom senso conclui 
que o grande problema é o piso salarial. 
Ainda mais levando-se em conta o custo de 
vida em Santos e região, que torna o piso 
salarial risível para quem tem preparo e 
qualificação. Especialistas questionam se 
os proprietários não querem ou não conse-
guem se cercar de bons trabalhadores. 

Muitos municípios da base de represen-
tação o Sinthoress oferecem vários serviços 
que facilitam a vida do trabalhador.

Tirar sua carteira de trabalho nova ou 
segunda via, dar entrada no seguro desem-
prego, procurar novo emprego, fazer treina-
mentos entre vários outros serviços.

No site www.empregasaopaulo.
sp.gov.br  a Secretaria do Emprego e Rela-
ções de Trabalho oferecem vários serviços, 
notícias e dicas para sua carreira profissio-
nal.

Alguns dos programas oferecidos são o 

Emprega São Paulo, para busca e ofertas 
e de vagas, Aprendiz Paulista, para jovens 
aprendizes, Jovem Cidadão, para estu-
dantes da rede pública, Pró Egresso, para 
aqueles que estão saindo do sistema prisio-
nal, Padef para aqueles com necessidades 
especiais.

Mas há ainda vários outros programas, 
como o Banco do Povo, carteira de identida-
de, e outros documentos.

Antes de ir a um desses lugares, porém, 
conte com o seu Sinthoress, para saber 
onde ir.

Salários dignos e qualificação, 
os ingredientes para o sucesso

Restaurante fecha e não paga 

Serviços dos Centros 
Públicos e Poupatempo

Não trabalhe sem 
carteira assinada

Unisa tem 
convênio

Trabalhadores do setor migram 
para outras profissões por causa 
de um piso salarial incompatível 
com a realidade

O restaurante Leblon, de Peruíbe, si-
tuado na praça da Igreja Matriz, fechou as 
portas sem avisar ninguém. 

Aos empregados, o patrão diz que vai 
pagar as rescisões somente na Justiça do 
Trabalho.

O Sinthoress já acionou o departamen-
to jurídico, que atendeu os trabalhadores e 
está encaminhando as ações. 

Para quem pretende ser visto como em-
presário bem sucedido na cidade, o patrão 
vai muito mal.

Os advogados do departamento jurídico 
do Sinthoress alertam que nenhum traba-
lhador deve começar a trabalhar sem regis-
tro. Tem sido muito comum, infelizmente, 
empresas colocarem o trabalhador para 
atuar sem assinar sua CTPS (carteira de 
trabalho e previdência social).

Isso é ilegal e causa grande prejuízo ao 
empregado. Não importa em quantos luga-
res se trabalhe, é preciso que a carteira seja 
assinada pelo patrão em cada um deles.

O escritório do sindicato em Regis-
tro fez convênio com a Universidade de 
Santo Amaro (Unisa). Agora, associados 
e dependentes podem cursar graduação 
e pós-graduação sem precisar sair da 
cidade.

Os cursos são reconhecidos pelo 
MEC, com acesso pela internet nas 24 
horas do dia. Além das mensalidades 
acessíveis, 10% de desconto. Realize o 
sonho do curso superior.

Moralização da taxa de serviço

Governador isenta ICMS de gorjetas
O governador Geraldo Alckmin assi-

nou, em 6 de setembro, no auditório Marco 
Aurélio, do Hotel Escola do Sinthoresp, os 
decretos que permitem aos hotéis, bares, 
restaurantes e assemelhados excluírem a 
gorjeta da base de cálculo do Imposto so-
bre a Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS).

O governador discursou sobre a importân-
cia da isenção enquanto estímulo à incorpora-
ção da gorjeta, a popular taxa de serviço de 
10%, pelos patrões. O presidente do sindicato 
dos trabalhadores de São Paulo (Sinthoresp) 
discursou sobre a importância histórica.

O governador Alckmin assinou dois de-
cretos, alterando o regulamento do ICMS 
e o regime especial previsto no Decreto 
51.597-07. Os estabelecimentos listados 
por esses decretos não precisarão recolher o 
ICMS relativo às gorjetas, desde que estas 
não ultrapassem os 10% do valor da conta 
e que sejam observados os demais requisitos 
estabelecidos.

O beneficio também se estende aos esta-
belecimentos optantes pelo regime tributário 
do ‘Simples Nacional’.

Agora os patrões não têm ‘desculpas’ 
para incorporar a taxa de serviço.

‘A Tribuna’ ressalta que não faltam 
cursos, inclusive em nível superior. Uma 
questão de consciência e reconhecimento 
do valor do trabalhador, não é, senhores 
patrões?

A convenção, na ínte-
gra, está disponível 

na sede do Sinthoress
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Com rapidez você retira documentos e recebe serviços

Sinthoress já intimou a empresa a prestar esclarecimento 

Parceria

Sinthoress e Caixa CEF
• Abertura de conta corrente
• Abertura de conta 0-23 (conta fácil da Caixa)
• Cheque especial para pessoa física
• Empréstimo consignado ao pessoal de empresas conveniadas
• Empréstimo habitacional
• Seguro de vida e demais serviços

O trabalhador escolhe o serviço de seu interesse e, em vez de ir até a 
agência, o Sinthoress media  o processo de forma rápida e segura.

Ligue (013) 3219-5559 e informe-se  sobre a parceria com a CEF.  

Operária da construção civil: 
as mulheres estão migrando 



Reajuste de 9%
A todos os trabalhadores da categoria, 
aplicado sobre os salários praticados 
em julho de 2012.

Piso salarial: R$ 874,43 
A partir de 1º de agosto de 2012 para 
quem inicia na categoria.

Domingos e feriados
Remuneração em dobro para quem 
trabalhar em domingos ou feriados.

Alimentação gratuita
As empresas devem oferecer 
alimentação gratuita ou vale-refeição 
de R$ 12,34 aos trabalhadores.

Hora-extra de 80%
Os trabalhadores recebem 75% para as 
duas primeiras horas extraordinárias e 
80% para as demais.

Multa de atraso de salário
Multa de 10% por atraso sobre o saldo 
salarial na hipótese de atraso do 
pagamento. 

Gratificação de Caixa
De 10% sobre o salário-base do 
trabalhador que exercer a função 
de caixa, excluídos acréscimos e 
vantagens pessoais.

Adicional noturno: 35%
Aos trabalhadores que cumprem 
jornada das 22h de um dia até as 5h 
do dia seguinte.

Filho excepcional
O trabalhador deverá receber um 
adicional mensal de 20% sobre o salário 
normativo, por filho nessa condição,
independente da idade.

Estabilidade de 60 dias
Salários e consectários garantidos 
ao trabalhador despedido sem 
justa-causa, por 60 dias, contados 
a partir de 9 de outubro de 2012.

Uniformes e conservação
Obrigatório o fornecimento 
pelo empregador, inclusive sua 
manutenção e lavagem. Caso o 
empregado tenha de lavá-lo, deverá 
receber um adicional de 15% mensal 
sobre seu salário.

Quebra de material
É proibido, em qualquer hipótese, 
descontar do trabalhador qualquer 
valor por material quebrado dentro da 
empresa.

1% ao ano
Por cada ano trabalhado, o funcionário 
receberá 1% sobre o salário-base, 
prestigiando seus serviços prestados.

Férias
As férias (individuais ou coletivas) 
não podem começar em sábado, 
domingo, feriado ou dia de 
compensação de repouso semanal.

Auxílio funeral
O empregador paga, além das verbas 
rescisórias, um salário normativo do 
falecido aos seus herdeiros.

Dirigente sindical 
na empresa
Assegura-se o acesso aos dirigentes 
sindicais nos intervalos destinados 
a alimentação e descanso dos 
trabalhadores, para desempenho de 
suas funções. 
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Luta Migração Peruíbe

Facilitando

Atenção Desconto
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E X P E D I E N T E

Vitória da convenção 
coletiva 2012/2013
Conquista das trabalhadoras e trabalhadores hoteleiros

A diretoria do Sinthoress mos-
trou mais uma vez que não brinca em 
serviço. A nova convenção coletiva de 
trabalho está disponível a todos os 
trabalhadores da categoria. Depois 
de duras reuniões com o sindicato 
patronal, prevaleceu nossa força e re-
presentatividade.

Com muita precisão nos argu-
mentos, fizemos a diferença nas ne-
gociações desse ano. E mostramos 
aos patrões que nossa categoria me-

rece valorização e respeito. Em 2013, 
forçaremos a barra também para os 
avanços em questões sociais.

Sabemos que muitas coisas ainda 
precisam melhorar. E nossa diretoria 
está empenhada para, gradativamen-
te, conquistar mais benefícios aos tra-
balhadores. A vitória deste ano mos-
tra que estar ao lado do Sinthoress 
significa aumentar ainda mais nossa 
força. Trabalhador e sindicato devem 
estar juntos, sempre.

REAJUSTE SALARIAL 9%
NOVO PISO - R$  874,43

É você, no seu local de trabalho, 
que sabe se o patrão está mesmo 
cumprindo a convenção. Fiscalize 
se as cláusulas são cumpridas e não 
abra mão dos seus direitos. Exija que 
o empregador respeite a convenção. 
E converse com seus colegas de tra-
balho para também adotarem essa 

postura.
Qualquer deslize deve ser ime-

diatamente comunicado ao Sintho-
ress. Associado ou não, procure o 
departamento jurídico Se precisar, 
nossos advogados levarão o proble-
ma à Justiça e, garantimos o seu 
anonimato.

Você é o grande fiscal 

3219-5559DENUNCIE

CONFIRA ABAIXO ALGUMAS 
DE NOSSAS CONQUISTAS:

Abrangência
Corresponde às cidades de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, 

Bertioga, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Iguape, Cananéia, Ilha Comprida, 
Eldorado, Itariri, Juquiá, Pariquera-Açu, Registro, Jacupiranga, Miracatu, 
Pedro de Toledo, Sete Barras, Cajati e Barra do Turvo.

Representação
Nossa convenção coletiva beneficia todos os trabalhadores e trabalhadoras 

de bares, hotéis, motéis, pensões, pousadas, colônias de férias, flat-services, 
casas de jogos em geral, bingos, restaurantes, pizzarias, fast foods, disk-pizzas, 
cafés, lanchonetes, choperias, sorveterias, docerias, danceterias, boates, 
buffets, restaurantes por quilo, casas de suco, sanduicherias, casas de massas, 
churrascarias, pastelarias, apart-hotéis, night clubs, spas, casas de massagem, 
rostisserias, qiosques, drive-ins, assemelhados em geral e outros que envolvem 
bebidas a varejo preparadas, alimentação preparada, congelada ou não, 
inclusive adquirida pelo sistema de telefone.

O deslocamento dos trabalhadores da 
nossa categoria para outros setores foi matéria 
do jornal ‘A Tribuna’, em 3 de outubro, numa 
página quase inteira do primeiro caderno. Os 
proprietários, principalmente de restaurantes, 
não conseguem manter bons trabalhadores, 
conforme a reportagem, porque pagam mal. Na 
verdade, pagam muito mal. 

Qualquer pessoa de bom senso conclui 
que o grande problema é o piso salarial. 
Ainda mais levando-se em conta o custo de 
vida em Santos e região, que torna o piso 
salarial risível para quem tem preparo e 
qualificação. Especialistas questionam se 
os proprietários não querem ou não conse-
guem se cercar de bons trabalhadores. 

Muitos municípios da base de represen-
tação o Sinthoress oferecem vários serviços 
que facilitam a vida do trabalhador.

Tirar sua carteira de trabalho nova ou 
segunda via, dar entrada no seguro desem-
prego, procurar novo emprego, fazer treina-
mentos entre vários outros serviços.

No site www.empregasaopaulo.
sp.gov.br  a Secretaria do Emprego e Rela-
ções de Trabalho oferecem vários serviços, 
notícias e dicas para sua carreira profissio-
nal.

Alguns dos programas oferecidos são o 

Emprega São Paulo, para busca e ofertas 
e de vagas, Aprendiz Paulista, para jovens 
aprendizes, Jovem Cidadão, para estu-
dantes da rede pública, Pró Egresso, para 
aqueles que estão saindo do sistema prisio-
nal, Padef para aqueles com necessidades 
especiais.

Mas há ainda vários outros programas, 
como o Banco do Povo, carteira de identida-
de, e outros documentos.

Antes de ir a um desses lugares, porém, 
conte com o seu Sinthoress, para saber 
onde ir.

Salários dignos e qualificação, 
os ingredientes para o sucesso

Restaurante fecha e não paga 

Serviços dos Centros 
Públicos e Poupatempo

Não trabalhe sem 
carteira assinada

Unisa tem 
convênio

Trabalhadores do setor migram 
para outras profissões por causa 
de um piso salarial incompatível 
com a realidade

O restaurante Leblon, de Peruíbe, si-
tuado na praça da Igreja Matriz, fechou as 
portas sem avisar ninguém. 

Aos empregados, o patrão diz que vai 
pagar as rescisões somente na Justiça do 
Trabalho.

O Sinthoress já acionou o departamen-
to jurídico, que atendeu os trabalhadores e 
está encaminhando as ações. 

Para quem pretende ser visto como em-
presário bem sucedido na cidade, o patrão 
vai muito mal.

Os advogados do departamento jurídico 
do Sinthoress alertam que nenhum traba-
lhador deve começar a trabalhar sem regis-
tro. Tem sido muito comum, infelizmente, 
empresas colocarem o trabalhador para 
atuar sem assinar sua CTPS (carteira de 
trabalho e previdência social).

Isso é ilegal e causa grande prejuízo ao 
empregado. Não importa em quantos luga-
res se trabalhe, é preciso que a carteira seja 
assinada pelo patrão em cada um deles.

O escritório do sindicato em Regis-
tro fez convênio com a Universidade de 
Santo Amaro (Unisa). Agora, associados 
e dependentes podem cursar graduação 
e pós-graduação sem precisar sair da 
cidade.

Os cursos são reconhecidos pelo 
MEC, com acesso pela internet nas 24 
horas do dia. Além das mensalidades 
acessíveis, 10% de desconto. Realize o 
sonho do curso superior.

Moralização da taxa de serviço

Governador isenta ICMS de gorjetas
O governador Geraldo Alckmin assi-

nou, em 6 de setembro, no auditório Marco 
Aurélio, do Hotel Escola do Sinthoresp, os 
decretos que permitem aos hotéis, bares, 
restaurantes e assemelhados excluírem a 
gorjeta da base de cálculo do Imposto so-
bre a Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS).

O governador discursou sobre a importân-
cia da isenção enquanto estímulo à incorpora-
ção da gorjeta, a popular taxa de serviço de 
10%, pelos patrões. O presidente do sindicato 
dos trabalhadores de São Paulo (Sinthoresp) 
discursou sobre a importância histórica.

O governador Alckmin assinou dois de-
cretos, alterando o regulamento do ICMS 
e o regime especial previsto no Decreto 
51.597-07. Os estabelecimentos listados 
por esses decretos não precisarão recolher o 
ICMS relativo às gorjetas, desde que estas 
não ultrapassem os 10% do valor da conta 
e que sejam observados os demais requisitos 
estabelecidos.

O beneficio também se estende aos esta-
belecimentos optantes pelo regime tributário 
do ‘Simples Nacional’.

Agora os patrões não têm ‘desculpas’ 
para incorporar a taxa de serviço.

‘A Tribuna’ ressalta que não faltam 
cursos, inclusive em nível superior. Uma 
questão de consciência e reconhecimento 
do valor do trabalhador, não é, senhores 
patrões?

A convenção, na ínte-
gra, está disponível 

na sede do Sinthoress
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Tiragem 
20.000

Fundado em 1933
79 anos

Com rapidez você retira documentos e recebe serviços

Sinthoress já intimou a empresa a prestar esclarecimento 

Parceria

Sinthoress e Caixa CEF
• Abertura de conta corrente
• Abertura de conta 0-23 (conta fácil da Caixa)
• Cheque especial para pessoa física
• Empréstimo consignado ao pessoal de empresas conveniadas
• Empréstimo habitacional
• Seguro de vida e demais serviços

O trabalhador escolhe o serviço de seu interesse e, em vez de ir até a 
agência, o Sinthoress media  o processo de forma rápida e segura.

Ligue (013) 3219-5559 e informe-se  sobre a parceria com a CEF.  

Operária da construção civil: 
as mulheres estão migrando 
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Bandeira de luta
Internet

Prêmio

PosseTabela

Sindicato convoca 
empresas para negociar

Em breve, novo site 

Sinthoress com o 
ministro da Justiça

Diretoria do Fetrhotel toma 
posse em Campos do Jordão
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 sinthoress@sinthoress.org.br
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Posse da 
diretoria da 
Fetrhotel

Encontro 
com ministro 
da Justiça

O sindicato continua negociando com 
as empresas que cobram a taxa de serviço. 
A diretoria quer que os trabalhadores re-
cebam o benefício. E não os patrões. Com 
total apoio da gerência regional do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego (MTE), 
nosso presidente, Edmilson Oliveira, já 
assinou alguns acordos. “A gorjeta, na 
sua origem, é reflexo da satisfação do 
cliente pelo serviço do garçom, cozinhei-
ro e demais trabalhadores da casa.

Ao longo do tempo ela foi embutida 
na conta”, lembra. “Infelizmente, a ga-
nância de alguns empresários desviou 
esse valor para o próprio bolso”, lamenta 

Artigo 457 da CLT manda: 
a gorjeta deve integrar 
a remuneração

Vitória da categoria

SINTHORESS CONQUISTA 9% NOS 
SALÁRIOS PARA TODA A CATEGORIA

Foram dois meses de negociações 
difíceis. As empresas ameaça-
ram retaliações e quiseram en-
fiar goela abaixo uma convenção 

coletiva de trabalho sem nenhum au-
mento real.

Mas a direção do sindicato foi para 
cima e exigiu respeito à categoria. Em 
algumas reuniões, o clima ficou muito 
tenso. Mas prevaleceu o bom senso.

Finalmente, em outubro, dois meses 

após a data-base de agosto, saiu o acor-
do. E foi um acordo muito bom: 9% de 
correção salarial, englobando reajuste e 
aumento real.

Num cenário em que sindicatos fortes 
e tradicionais conseguiram entre 7% e 8%, 
e alguns bem menos, o Sinthoress conse-
guiu um índice mais elevado, para todos 
os níveis.

Outro ponto importante é que não 
houve qualquer perda dos direitos da 

convenção coletiva de 2011. O piso 
foi para R$ 874,43, retroativo a 1º de 
agosto.

O desfecho da campanha salarial foi 
resultado do empenho e capacidade da di-
retoria do sindicato em negociar com fir-
meza e determinação.

A convenção mantém o adicional por 
tempo de serviço de 1% ao ano, alimen-
tação gratuita e outras conquistas ante-
riores.

Futebol de Campo

O Campeonato Sinthoress 
de Futebol está na sua 18ª 
edição e cada vez melhor. Aqui 
você conhece os jogos que já 
ocorreram e os que vão aconte-
cer. Prepare-se para a grande fes-
ta da final do campeonato! Veja na última página 
tabela atualizada dos jogos.

18° Campeonato de futebol: 
o bicho tá pegando
É na Abrescas.

Filiado desde 1990

18º CAMPEONATO DE 
FUTEBOL SINTHORESS - EDIÇÃO/2012 

JOGO   DATA HORA GRUPO EQUIPES    

1 20/ago  14:00 B PIZZARIA KOKIMBOS 1 X 0 EMPADARIA DO DENILSON

2 20/ago  15:20 A PIZZARIA PALUDI  0 X 0 CANTINA LILIANA

3 20/ago  16:40 C RESTAURANTE DO PAQUITO 2 X 2 RESTAURANTE POINT 44

4 27/ago  14:00 A REST. SÍTIO LARANJEIRAS 1 X 1 PIZZARIA PALUDI

5 27/ago  15:20 B LANCH. ESQUINA DA ESFIHA 3 X 1 RESTAURANTE MAREMONTI

6 27/ago  16:40 A MENDES HOTÉIS 1 X 0 CANTINA LILIANA

7 03/set  14:00 C PIZZ. MAMA CARMELA 1 X 2 RESTAURANTE TAHITI

8 03/set  15:20 B HOTEL CASA GRANDE 1 X 0 PIZZARIA KOKIMBOS

9 03/set  16:40 A MENDES HOTÉIS 1 X 0 PIZZARIA PALUDI

10 10/set  14:00 B EMPADARIA DO DENÍLSON 0 X 8 LANCH. ESQUINA DA ESFIHA

11 10/set  15:20 A RESTAURANTE BOA VISTA 2 X 2 REST. SÍTIO LARANJEIRAS

12 10/set  16:40 C BAR E RESTAURANTE MAUÁ 3 X 1 RESTAURANTE POINT 44

13 24/set  14:00 B PIZZARIA KOKIMBOS 1 X 3 LANCH. ESQUINA DA ESFIHA

14 24/set  15:20 A CANTINA LILIANA 2 X 1 RESTAURANTE BOA VISTA

15 24/set  16:40 B RESTAURANTE MAREMONTI 3 X 4 HOTEL CASA GRANDE

16 01/out  14:00 B EMPADARIA DO DENÍLSON 2 X 5 RESTAURANTE MAREMONTI

17 01/out  15:20 C RESTAURANTE TAHITI 3 X 1 BAR E RESTAURANTE MAUÁ

18 01/out  16:40 A MENDES HOTÉIS 1 X 0 REST. SÍTIO LARANJEIRAS

19 08/out  15:20 C PIZZARIA MAMA CARMELA 1 X 0 RESTAURANTE DO PAQUITO

20 08/out  16:40 B LANCH. ESQUINA DA ESFIHA 0 X 0 HOTEL CASA GRANDE

21 15/out  15:20 C RESTAURANTE DO PAQUITO 1 X 3 RESTAURANTE TAHITI

22 15/out  16:40 C RESTAURANTE POINT 44 0 X 2 PIZZARIA MAMA CARMELA

23 22/out  15:00 B RESTAURANTE MAREMONTI 0 X 2 PIZZARIA KOKIMBOS

24 22/out  16:20 C PIZZARIA MAMA CARMELA 3 X 0 BAR E RESTAURANTE MAUÁ

25 22/out  17:40 A RESTAURANTE BOA VISTA 1 X 1 MENDES HOTÉIS

26 29/out  15:00 A PIZZARIA PALUDI  X RESTAURANTE BOA VISTA

27 29/out  16:20 B EMPADARIA DO DENÍLSON  X HOTEL CASA GRANDE

28 29/out  17:40 C RESTAURANTE TAHITI X RESTAURANTE POINT 44

29 05/nov  16:20 C BAR E RESTAURANTE MAUÁ X RESTAURANTE DO PAQUITO

30 05/nov  17:40 A REST. SÍTIO LARANJEIRAS  X CANTINA LILIANA

Edmilson. “É contra isso que lutamos, 
com apoio das autoridades e dos fregue-
ses”. 

No holerite, a gorjeta tem reflexos 
nas férias, 13º salário e até no benefício 
futuro da aposentadoria. “As empresas 
que cobram a taxa de serviço na conta 
dos clientes, obrigatoriamente, terão de 
procurar o sindicato para elaboração de 
acordo coletivo, conforme orientações 
do Procon e do Ministério do Trabalho, 
para que a cobrança seja feita da forma 
legal”, explica Edmilson.

Recentemente o governador de São 
Paulo assinou decreto regulando isenção 
de ICMS ( leia mais na página 3). Os pa-
trões que persistirem no erro terão sérios 
problemas com o Sinthoress. Serão denun-
ciados ao MTE e ao Ministério Público do 
Trabalho (MPT).

REAJUSTE
9%

PISO - R$

 874,43
CONFIRA NA PÁGINA 2 

AS PRINCIPAIS 
CLÁUSULAS

O presidente Edmilson Cavalcante de 
Oliveira e o diretor jurídico Marcelo Batis-
ta Silva estiveram com o ministro da Jus-
tiça, José Eduardo Cardozo. Foi a entrega 
do prêmio Voo de Gaivota, pelo Sindicato 
dos Trabalhadores em Comércio Hoteleiro, 
Bares e Similares de São Paulo, capital, o 

Sinthoresp, em 21 de setembro.
Extremamente acessível,Cardozo 

lembrou do início de sua carreira de po-
lítico, na capital de SP, quando contou 
e obteve a ajuda dos trabalhadores ho-
teleiros. Para marcar a ocasião, foi feita 
a foto abaixo.

O ministro Cardozo, o presidente Edmilson e o diretor jurídico 
Marcelo ladeados pelo presidente da FetrHotel Cícero Lourenço 
e pelo  presidente do Sinthoresp, Francisco Calazans Lacerda

Comissão do nosso Sinthoress e representantes do sindicato patronal 
assinam a convenção coletiva de trabalho de 2012 a 2013

Diretores do Sinthoress tomam posse na 
Federação Interestadual dos Trabalhadores 
no Comércio e Serviços de Hospedagem, Ali-
mentação Preparada e Bebidas nos Estado 
São Paulo e Mato Grosso do Sul - FetrHotel. O 
presidente Edmilson Cavalcante de Oliveira e 
o diretor jurídico Marcelo Batista Silva foram 
empossados na diretoria do FetrHotel como 

membros da diretoria executiva. 
O presidente reeleito do FetrHotel, Cíce-

ro Lourenço, falou que a luta pelo avanço dos 
direitos dos trabalhadores e a qualificação 
profissional são bandeiras da nova diretoria. 
Disse ainda que no mês de novembro será 
realizado o encontro interestadual dos sindi-
catos dos trabalhadores hoteleiros.

Muitas novidades no ar
Em breve, estreia o novo site do Sin-

thoress. O sindicato vem investindo cada 
vez mais no desenvolvimento dos canais de 
comunicação com os sócios e a Categoria. 
Neste ano de 2012, a diretoria quer mudar 
completamente o site, com a aplicação de 

ferramenta de gestão de conteúdo, que tor-
nará muito mais ágil e rápida a inserção de 
notícias, imagens e vídeos na internet. Além 
disso, o visual do site recebeu mudança mo-
derna e limpa, com cuidado para facilitar a 
comunicação.

Visite o novo site.

Parte da 
capa do 
novo site do 
Sinthoress: 
uma nova 
experiência 
para os 
sócios e 
usuários

Diretoria da FetrHotel representa 26 entidades de SP e MS

 www.sinthoress.org.br 

CONFIRA AQUI OS RESULTADOS E OS JOGOS 


