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Sindehotéis paga 10% para trabalhadores

Turismo vai gerar
mais empregos

Este, pelo menos, é o discurso
dos dois candidatos que vão disputar o segundo turno da eleição para
prefeito de Curitiba. Tanto Rafael
Greca, PMN, como Ney Leprevost
apostam no turismo como fonte
de renda e emprego para os curitibanos. Cabe ao eleitor e ao trabalhador do setor escolher qual das
duas é a melhor proposta. Pág. 6.

Valores significativos estâo à disposição dos trabalhadores no Sindehotéis

Trabalhadores de empresas Madero, Habib’s, Bier
Brasil, Suzuki Maeda Sushi
Ltda e Comércio de Alimentos
Mariana Rye Ltda continuam
tendo haveres dos 10% que fizeram jus em acordo firmado
na Justiça do Trabalho. Essas
pessoas precisam comparecer no Sindehotéis, o mais
rápido possível para receber,
sob pena dos valores serem
devolvidos a Justiça do Trabalho. O prazo já se esgotou,
mas nova chance está sendo
dada. Detalhes na pág 4.

Harmonização de Cervejas e Gastronomia é um dos novos cursos oferecidos pelo IPPA.

Dois cursos inéditos estão
sendo preparados pelo Instituto Profissionalizante Paraná
Aliança, IPPA, para os profissionais de Curitiba e Região e para
todas as pessoas interessadas.
Tratam-se das qualificações
em Harmonização de Cerveja e
Gastronomia e Barista. As turmas já estão sendo formadas e
os interessados já podem fazer
suas reservas ou matrículas no
próprio IPPA ou através dos
meios eletrônicos. Os instrutores Luiz Koheler e José Luiz
Dominico já prepararam as
apostilas e aguardam apenas
o fechamento das turmas para
credenciar novos profissionais
diplomados para o mercado
de trabalho. Com a chegada
do verão as oportunidades de
novos trabalhos aumentam.
Veja detalhes na página 3.

Barista e Harmonização de Cervejas

Outubro rosa
em destaque
O mês de outubro volta a
lembrar homens e mulheres
para o problema do câncer de
mama e de outros tantos males que esta doença provoca. O
alerta mundial precisa ser cada
vez mais difundido e o Sindehotéis faz o seu papel, provocando
especialmente a ala feminina
para as consequências que o
câncer pode causar. Durante o
mês, os funcionários do Sindicato vestem camisetas cor-de-rosa para aderir a esta campanha. Veja mais detalhes sobre
o Outubro Rosa na pág. 5.

Veja na Página 2

O Sindehotéis comemora no mês de outubro,
78 anos de atuação em favor do trabalhador.

Associe-se ao

Após o 2º turno das eleições, haverá dificuldades
para evitar perdas para o trabalhador brasileiro.

ligue para
3072-4451

Mulheres, ao prorrogar horário, terão descanso de
15m no mínimo, antes do início do período extra.

u
Faça o se
forte
Sindicato
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78 anos de Sindehotéis
O trabalhador do comércio hoteleiro, meios
de hospedagem e gastronomia de Curitiba e
Região conta, há 78 anos com sua representação
sindical. São mais de três quartos de um meio século voltado para os interesses da coletividade laboral. Nestes últimos anos temos evoluído muito
em nossas atividades acompanhando a vocação
para o turismo propriamente dito e o turismo de
eventos e empresarial.
Curitiba hoje é um dos 51 municípios que se
enquadram na categoria A do turismo brasileiro. No Paraná só pode ser comparada a Foz do
Iguaçu por ter as maiores demandas e infraes-

O poder salarial
O achatamento dos ganhos reais do salário
do trabalhador é evidente, muito mais quando vivemos uma crise política e econômica e
quando vemos a corrupção ganhar proporções
jamais comparadas em nosso tempo.
A inflação acelera e a economia caminha a
passos lentos. Assim o ambiente de negociações
salariais está difícil e cada vez mais complicado.
O número das perdas são sempre mais altos. De
março para cá os fechamentos beiraram a zero
de ganho real.
O coordenador de Relações Sindicais do
Departamento Intersindical de Estatística

Intervalos e horas extras
O Artigo 384 da CLT prevê que às mulheres
“em caso de prorrogação do horário normal, será
obrigatório um descanso de 15 (quinze) minutos
no mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho”.
Ocorre que, muito se discute se após a promulgação da Constituição Federal de 1988 este
artigo continuaria a beneficiar somente às mulheres, ou ainda, se deixaria de ser aplicado.
Isto porque a Constituição Federal de 1988
prevê em seu Artigo 5º, inciso I, que “homens e

trutura turística. Aliado ao investimento empresarial está também a mão-de-obra fundamental, sem o que nenhum setor prosperaria. O
Brasil tem cerca de 2.100 municípios com potencial turístico, mas ainda carece de qualiﬁcação
proﬁssional.
O Sindehotéis, através do Instituto Proﬁssionalizante Paraná Aliança é um dos segmentos
que mais investe na qualﬁcação proﬁssional. Isso
representa gente bem treinada e com capacidade
para desempenhar suas funções.
Nossa sede própria, no Edifício Jaime Canet,
no centro de Curitiba, possui dois pavimentos
dedicados exclusivamente ao atendimento e ao
treinamento de nossos proﬁssionais, com cursos
regulares, com convênios importantíssimos na
área médica, jurídica, odontológica e dezenas de
outras ofertas conforme a demanda e necessidade de nossos associados e trabalhadores do setor.

Anualmente é nossa missão negociar, em
nome do trabalhador, a convenção classista. São
momentos difíceis de entendimento com a classe
patronal, mas onde fazemos valer sempre o interesse absoluto do proﬁssional para que tenha um
piso digno e conquistas que são evoluindo conforme é preciso em cada momento.
Outro aspecto importantíssimo do trabalho
do Sindehotéis é as visitas constantes de nossos
funcionários e diretores aos locais de trabalho,
procurando estimular o vínculo sindical e fortalecendo cada vez mais nossa representação. O
Sindicato está ao dispor do trabalhador de segunda a sexta-feira, no horário comercial, atendendo não apenas o proﬁssional que trabalha,
mas a sua família e dependentes.
Fica o convite para quem ainda não conhece
nossa estrutura. Faça-nos uma visita e conheça o
quão é grande e forte o Sindehotéis.

e Estudos Socioeconômicos (Dieese), José
Silvestre, afirma que quanto mais elevada a
inflação, maior é a dificuldade de ganho real.
Outro ponto das dificuldades de negociação com os trabalhadores é o número de dissídios. Felizmente na nossa área de atuação
as dificuldades, mesmo que acentuadas, não
chegam a tanto.
Os sindicatos vão pela lógica de que as
empresas conseguiram lucros no ano passado e devem conceder reajustes, mas as empresas, alegam, como sempre, que o cenário
de crise é que vai determinar a negociação.
Logo após as eleições teremos mais dificuldades ainda. Em várias cidades teremos o
segundo turno e enquanto a situação não se
definir, pairam dúvidas sobre os termos que
serão negociados pelo governo no Congresso
Nacional.

A terceirização irrestrita, as reformas
Trabalhistas e da Previdência Social, cortes
de Programas Sociais, congelamento dos salários dos Servidores Públicos, serão o combustível rumos aos inevitáveis enfrentamentos entre o Governo e o Congresso Nacional.
Os movimentos sindicais estão preparados,
mas a luta será árdua e de difícil solução.
Entretanto a nossa missão é única: Continuar defendendo as causas trabalhistas,
evitando perdas de conquistas históricas e
estimulando cada vez mais a união de forças em busca do bem comum. Vamos nos
municiar de verdades, de números comprobatórios, de uma esperança incontrolável de
que temos direitos a conquistar e precisamos
avançar cada vez mais. O trabalhador precisa
acreditar neste trabalho e somar conosco em
todos os momentos.

mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição”.
Quanto à aplicação do Artigo 384 da CTL
às mulheres, o entendimento é pacífico de que
esta continua em vigor, conforme julgamento
do Processo n.º TST-IIN-RR- 1.540/2005-04612-00.5, ocorrido na sessão do Tribunal Pleno,
no dia 17/11/2008, confirmada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 658312SC, com repercussão geral (publicação no DJE027 de 10/02/2015). Ou seja, deve ser concedido
às mulheres o intervalo de no mínimo 15 minutos
antes da realização de horas extras.
A discussão que ainda paira em nossos
Tribunais pátrios é se este benefício se estende
também aos homens, sendo este o nosso entendimento, já que as medidas de higiene, segu-

rança e saúde do trabalho devem ser aplicadas
incondicionalmente.
Já os que defendem a concessão do intervalo do Artigo 384 da CLT somente às mulheres se
amparam nas diferenças fisiológica e psicológica
dos sexos.
De qualquer forma, com relação às mulheres,
não cabe mais discussão quanto ao tema, sendo
devida a concessão de intervalo de 15 minutos antes da realização das horas extras e, em não sendo
concedido este intervalo, é devido o pagamento
de 15 minutos extras por dia em que o mesmo for
violado.
Quanto aos homens, em que pese a divergência jurisprudencial, como já exposto, nosso entendimento é de que o intervalo concedido antes da
realização de horas extras é igualmente devido.
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Curso ensina harmonizar cerveja e gastronomia
Cervejas sofisticadas tomam conta de um mercado, cada vez mais exigente.
E como combinar as qualificadas cervejas com a nossa saborosa gastronomia?
Os cervejistas estão cada vez mais exigentes. A variação de produtos e o aparecimento constante de cervejas artesanais
sofisticam cada vez mais o mercado. Há
um crescimento significativo no número
de marcas no mercado.
Foi pensando nisso que o Instituto
Profissionalizante Paraná Aliança resolveu convocar um especialista no assunto
e oferecer um curso para qualificar profissionais sobre o conhecimento da história,
matéria prima, as escolas cervejeiras, os
estilos e as práticas de desgutação e análise sensorial desta bebida.
Também é objetivo do curso, principalmente, apontar a hormanização que a

cerveja tem com a nossa gastronomia, oferecendo técnica e estilo para quem trabalha na comercialização deste produto no
seu dia-a-dia.
“O nosso curso tem como objetivo,
aprofundar os conhecimentos e mostrar
os preparos gastronômicos”, destaca o
instrutor Luiz Koheler.
O curso terá uma carga de 12h e será
ministrado entre os dias 17 e 20 de outubro (de segunda a quinta-feira) das 18h às
21h, no espaço gourmet do IPPA.
O investimento para os associados
Sindehotéis será de R$ 160, enquanto que
os demais interessados pagarão para participar do treinamento R$ 190.

Ippa abre as inscrições para qualificação de Barista
Quem aprecia um bom café fora de
casa, tem a certeza de que não há um bom
café sem um bom barista.
O Brasil é o maior produtor de café do
mundo e o brasileiro um grande consumidor de café. Então estes ingredientes tem
que ser levados à sério. Um bom barista
não está em todas as cafeterias, porque ser
um bom barista não é só preparar e servir
um café.

Tecnicamente nas cafeterias mais movimentadas é preciso uma boa memória e
atenção aos pedidos com enorme variedade. Gentileza, simpatia e discrição são
diferenciais.
Um bom barista pode mudar o seu
dia. Para isso há necessidade de qualificar
o profissional envolvido com as diversas
formas de serviços de café.
Profissionais ou interessados na cultu-

ra do café, com intenção de atuar em empreendimentos gastronômicos.
No curso que está sendo aberto pelo
Instituto Profissionalizante Paraná Aliança, o aluno vai conhecer a história do café
no Brasil e no mundo. A planta, suas espécies, colheita, beneficiamento, torra, armazenamento. Moagens e suas formas de
extração: Ibrik, Hario V60, French Press,
Moka. Extração de “espresso” e vaporização. Cafés clássicos e coquetéis com café.
O curso é previsto para 14 de novembro, mas as inscrições podem ser reservadas desde já. Nosso telefone para contato
é o (41) 3072-4489.

A arte de preparar os melhores cafés, no curso do Ippa.
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Confira se você tem dinheiro a receber

O Sindehotéis volta a chamar os ex-funcionários do Madero, Bier Brasil, Habib’s,
Suzuki Maeda e Mariana Rey para pagar haveres de acordos feitos na JT.
Trabalhadores que atuaram como
funcionários nas organizações Madero,
Habib’s, Bier Brasil, Suzuki Maeda Sushi
Ltda e Comércio de Alimentos Mariana
Rye Ltda podem tem haveres, referentes
ao repasse de 10% a que tiveram direito
por lei, como repasse das gorjetas pagas
pelos clientes. Já há algum tempo o Sindehotéis vem fazendo o alerta que o dinheiro está à disposição desses antigos
funcionários, mas não tem encontrado
interesse para que façam o resgate.
Prazo
O prazo para receber os valores já se
expirou em alguns casos e em outros está
se esgotando. Neste caso, os valores teriam que ser devolvidos pelo Sindehotéis
à Justiça do Trabalho, mas ela acaba de
dar uma nova oportunidade para que os
trabalhadores não sejam prejudicados.
Assim, o Sindehotéis continua chamando a todos para que procurem sua
sede, o quanto antes, evitando que esse dinheiro seja perdido. São valores significativos e que vão contribuir financeiramente
para cada um desses trabalhadores.
Acordos foram firmados entre o Sindehotéis e as empresas de área de gastronomia, da região de Curitiba. Para se informar a respeito, o trabalhador que atuou

Vários trabalhadores tem valores a receber pelos acordos feitos na Justiça do Trabalho. Consulte o Sindehotéis.
nessas empresas poderá consultar as listas
que estão disponíveis no Sindehotéis e ver
se há valores a receber. Para facilitar este
acesso, as listas estão disponíveis no site
oficial: www.sindehoteis.org.br
Tendo dificuldades para o acesso virtual o trabalhador poderá comparecer de
segunda a sexta-feira das 9h às 11h e das
13h30 às 16h, na sede do Sindicato, munido de Carteira do Trabalho, onde conste

seu contrato de trabalho, PIS, RG, CPF e
cópia do cartão da conta na Caixa Econômica Federal para depósito. Avise colegas
para que consultem para verificar se seus
nomes estão na lista de beneficiados também. Se houver qualquer dúvida, ligue
para o Sindehotéis. O telefone é 30724451, e atende no horário comercial. A
sede fica à Rua Voluntários da Pátria, 233
– 14º andar, centro de Curitiba.

MULHER

Cabelos bonitos e bem cuidados
O rosto feminino é valorizado pelos
cabelos bonitos e bem cuidados. Eles são
de extrema ajuda para quem quer impressionar pela aparência. Cabelos soltos, macios, com muito brilho exigem uma rotina de tratamento. Relaxo com os cabelos
significa fios danificados, quebradiços e de
aparência ruim.
Durante o dia o cabelo, como a pele
sofre a agressão poluidora, perdendo nutrietentes pela ação de raios solares, poluição, suor e até pelo mau uso de secadores
e chapinhas.
Os efeitos dos produtos químicos,
como tintura e alisamento, também contribuem para que os fios fiquem opacos e
sem vida.
Cuidados essenciais
O mais indicado é procurar um bom
profissional que possa indicar o produto
certo para o seu tipo de cabelo. É fundamental saber qual o shampoo, condicionador e outras máscaras de tratamento.

Há fórmulas diferenciadas para cabeços
crespos, lisos, ondulados e os que sofreram com química.
Durante o banho evite a água excessivamente quente para lavar o cabeça. Tenha calma nesta tarefa. Massageie o couro
cabeludo com as pontas dos desdos. Isso
ajuda a circulação do sangue e os nutrientes são absorvidos com mais facilidade.
Enxague bem o cabelo, evitando o acúmulo de shampoo ou condicionador. Vai
evitar também que os cabelos fiquem aparentemente pesados.
A secagem também precisa ser leve e
uniforme. Não esfregue a toalha com força. O atrito provoca a quebra dos fios. O
certo é pressionar o cabelo levemente, fazendo com que a toalha absorva a umidade naturalmente. E ao usar o secador, previna o cabelo com um protetor térmico.
O alimento que você consome no dia a
dia tem a ver com a qualidade do seu cabelo. Conforme o cardápio ajuda a manter

os cabelos fortes, brilhantes e macios. Cenoura, fígado, laranja, mexerica e vegetais
escuros são os mais indicados. E não dispense jamais a água que deve ser tomada
em abundância.
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Governo fará
cortes na
saúde e educação
Ao anunciar a limitação de gastos, em
meados de junho, ao lado de Temer, o
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles
classificou-a de “dura” e conterá as despesas com saúde e educação, ambas vinculadas à evolução da arrecadação federal. O
texto apresentado por sua equipe econômica explicita esse objetivo.
“A ideia é colocar um teto de gastos
para a saúde e a educação, a proposta suspende, pelo mesmo período de 20 anos, a
aplicação mínima definida pela Constituição Federal de 1988 nas duas áreas”, afirma João Domingos, diretor Nacional de
Finanças da Nova Central e presidente da
Confederação dos Servidores Público do
Brasil (CSPB).
Prioridades
Em sua opinião, esse montante passa a
ser calculado com a mesma regra que limita as despesas públicas, com correção pela
inflação do ano anterior. Dessa forma, as
despesas gastas em saúde e educação deixam de estar vinculadas às Receitas. Diz
que os servidores estão preocupados com
estas medidas que foram apreciadas pelos
deputados na terça-feira (4/10) e pode ser
votadas nos próximnos dias.
Garante que isso só revela a falta de
sincronia ou interesse do governo Temer
com o programa aprovado nas urnas em
2014 e com os reais interesses da sociedade brasileira. Comenta que uma pesquisa do Ibope, realizada em 2014 a pedido
da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), mostra que a saúde, a segurança
pública e a educação são, em ordem decrescente, os temas que deveriam ser tratados como prioridade pelo governo federal, na opinião de eleitores.
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Informações de classe

Outubro rosa

O Sindehotéis entrou no espírito do Outubro Rosa.
O Instituto Nacional do Câncer (Inca) prevê 57.960 casos
novos de câncer de mama este ano no Brasil. Quatro de
cinco casos ocorrem após os 50 anos. Fatores ambientais
e comportamentais contribuem para casos de câncer. Há
ainda a história reprodutiva e hormonal, casos genéticos
e hereditários. Grande parte de cânceres de mama
detectados em fases iniciais tem chances de tratamento
e cura. Todas as mulheres, independentemente da idade,
podem conhecer seu corpo para saber o que é e o que não é
normal em suas mamas. A maior parte é descoberta pelas
próprias mulheres. Fique atenta, portanto.
O QUE AUMENTA O RISCO?
O câncer de mama não tem somente uma causa.
A idade é um dos mais importantes fatores de risco para
a doença (cerca de quatro em cada cinco casos ocorrem
após os 50 anos). Outros fatores que aumentam o risco da
doença são:

Fatores ambientais e comportamentais; Obesidade
e sobrepeso após a menopausa; Sedentarismo (não fazer
exercícios); Consumo de bebida alcoólica; Exposição
frequente a radiações ionizantes (Raios-X). Fatores da
história reprodutiva e hormonal, Primeira menstruação
antes de 12 anos; Não ter tido filhos; Primeira gravidez
após os 30 anos; Não ter amamentado; Parar de menstruar
(menopausa) após os 55 anos; Uso de contraceptivos
hormonais (estrogênio-progesterona); Ter feito reposição
hormonal pós-menopausa, principalmente por mais
de cinco anos. Fatores genéticos e hereditários; História
familiar de câncer de ovário; Casos de câncer de mama
na família, principalmente antes dos 50 anos; História
familiar de câncer de mama em homens; Alteração
genética, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2.
*A mulher que possui um ou mais desses fatores
genéticos/ hereditários é considerada com risco elevado
para desenvolver câncer de mama.

Coordenadora divulga o IPPA em São Paulo
De 19 a 22 de Setembro, a coordenadora
do Instituto Profissionalizante Paraná Aliança,
Andrea Sapanhos participou em São Paulo da
Equipotel, uma feira internacional de equipamentos, produtos, alimentos, bebidas e serviços divulgando os cursos que são ministrados e a estrutura disponível do Sindehotéis. A
Equipotel tem 55 anos de exposições ininterruptas, o que a credencia como uma das mais
importantes iniciativas no meio.

um pouco de tudo
AMBIENTE FRIO - Trabalhar em qualquer lugar artificialmente frio garante ao empregado intervalo para recuperação térmica, conforme determina a Súmula 438 do Tribunal
Superior do Trabalho. O entendimento foi aplicado pela juíza
Mônica Ramos Emery, da 10ª Vara do Trabalho de Brasília,
para condenar uma empresa do setor de alimentação a pagar verbas referentes ao período de pausa para reequilibrar a
temperatura corporal.
***
SEM INTERVALO - A funcionária alegou na ação que,

apesar de sempre ter atuado em temperaturas inferiores a
12 graus, nunca lhe foi concedido intervalo de 20 minutos
previsto no artigo 253 da Consolidação das Leis do Trabalho.
***
GARANTIA - O dispositivo garante a pausa depois de
completada 1 hora e 40 minutos de trabalho dentro de câmaras frigoríficas ou em movimentação de mercadorias do
ambiente quente para o frio e vice-versa. Na sentença, a juíza
explicou que o artigo 253 da CLT é focado na saúde, higiene e
segurança no trabalho.
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Trabalhador perde seus ganhos reais de salário
A crise política e econômica brasileira está pesando no bolso do trabalhador. As
negociações salariais estão ficando apertadas e o sindicalismo terá que reagir.
A crise política e econômica, pela qual passa o Brasil
nestes últimos meses, está tendo reflexos consideráveis nas
negociações trabalhistas. O
Departamento Intersindical de
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos – Dieese, fez um comparativo de 304 negociações de
salários realizadas nos últimos
seis meses e comprovou a dificuldade em prejuízo do trabalhador.
O relatório do Dieese aponta que 24% dos acordos tiveram
ganhos reais, e 37% somente
reajustes iguais a inflação. O
coordenador de Relações Sindicais do Dieese, José Silvestre,
informou que em linhas gerais,
os dados confirmam que o momento é adverso para a classe
trabalhadores.
“Depois de mais de uma década em que a imensa maioria
das categorias acompanhadas
pela instituição conquistou ganhos reais, nos últimos meses

os trabalhadores têm encontrado mais dificuldades em ampliar ou manter o poder aquisitivo dos seus salários. O quadro
atual se assemelha muito ao
observado na década de 1990
e começo dos anos 2000”, relatou Silvestre.
Para Nailton Francisco de
Souza, diretor Nacional de Comunicação da Nova Central
“o desânimo que paira sobre o
movimento sindical em decorrência da conjuntura “cruel” e
a crise do “trabalho e emprego”,
interferiu decisivamente e negativamente no poder de “barganha” na hora de se chegar ao
entendimento com os patrões.
Penso que o momento é de muita reflexão sobre nossas ações”.
Incerto
O Dieese aponta que o futuro é incerto. Entretanto os
dirigentes sindicais acreditam
muito na capacidade dos trabalhadores e seus representantes
na construção da unidade de

Os números das negociações salariais não favorecem a classe trabalhadora brasileira.

forças para enfrentar e superar
os estragos provocados pelo
terremoto causado pela crise
que atingiu em cheio o mundo
do trabalho”, destacou Nailton.
Disse que apesar das circunstâncias é otimista e esperançoso, e que a unidade das
centrais sindicais, apontará

para um futuro de muita unidade da classe trabalhadora e
muitas mobilizações e greves,
que serão necessárias para derrotar a pauta de retrocessos
apresentadas por parlamentares e o Governo Federal, comprometidos com o capital nacional e internacional.

Candidatos apostam que turismo gera empregos
O lado positivo dos dois
concorrentes ao segundo turno para a prefeitura de Curitiba, Rafael Greca, do PMN e
Ney Leprevost, do PSD, é que
ambos acreditam que o turismo será uma fonte de geração
de empregos para a cidade.
Ambos tem projetos positivos
para a cidade se transformar
num ponto de referência nesta
área apostando no segmento
na área de Eventos, Ecológico
e no Urbanismo e de Negócios.
Com o setor estimulado, a
criação de oportunidades para
os profissionais de gastronomia e hospitalidade será ampliada, ganhando mais e tendo
um campo amplo para suas
atividades. Cabe ao profissonal agora se informar melhor
sobre qual proposta se adapta
melhor às suas pretensões e
escolher entre um e outro qual
será o merecedor de seu voto.

