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Empresários supervalorizam a crise brasileira
Faça um curso de
qualificação no IPPA
Todo mês o Instituto Profissionalizante Paraná Aliança - IPPA, mantido pelo Sindehotéis, oferece uma opção
diferente. No mês de julho teremos o curso de Degustação
e Harmonização de Queijos
e Vinhos. Será apenas uma
noite, com três horas de duração. As vagas são limitadas,
mas podem participar todos
os interessados, associados
ou não ao Sindehotéis. Em
junho, com grande número
de alunos aconteceu o Curso
de Bartender. Abaixo está o
calendário. Mais na pág. 3.

No curso de Bartender, o profissional se especializa em produzir bons drinks.

Enquanto vários dos pequenos empresários adotaram
a tática de antecipar o aumento
salaria de seus empregados, a
cúpula do Sindicato Patronal
supervaloriza a crise brasielira
e insiste em índices menores
que a inﬂação do período. Os
números esclarecem: o quadro
de rescisões, que passam pelo
Sindehotéis, é uma boa prova.
A redução, em se comparando
só os dois últimos anos, chega a
quase 54%, provando que a crise
é mais desenhada do que efetiva.
“O argumento é sempre o mesmo, mas patrões de empresas
pequenas antecipam a convenção e dão aumento a seus funcionários por conta”, afirma o
presidente Luís Alberto dos Santos. Veja nas páginas 4 e 6.

Campanha de Sindicalização entrega carro e moto
ANS multa e retringe
ações do Sindehotéis
O Sindehotéis está recorrendo de uma multa imposta pela
Agência Nacional de Saúde - ANS
de R$ 900 mil por entender que a
entidade criou um plano de saúde,
por atender seus associados com
consultórios médicos na sua sede.
Assim, o Sindicato restringiu as
ações e mantém apenas convênios
de descontos para exames, consultas e atividades afins. A Assessoria
Jurídica está fazendo a defesa e
pretende ao enos reduzir este valor. Veja detalhes na página 5.

João de Deus, José Guimarães, Wilson Pereira e Luís Alberto dos Santos entregam o carro.

Terminou a primeira fase da
Campanha de Sindicalização,
organizada pela Fethepar, com
a participação da Contratuh,
Nova Central e do Sindehotéis.
Simone de Lara, da HV Cafeteria, de Pato Branco e Rosicleia
de Fátima Galvão, da Lanchonete Correia, de Ponta Grossa,
ganharam a última moto e o
carro 0 km, no sorteio. Os prêmios foram entregues no mês
passado, em solenidades nas
sedes das premiadas. A campanha foi considerada um sucesso.
Detalhes nas página 2 e 5.

Veja na Página 2

O Sindehotéis faz a sua parte e promove mensalmente vários cursos para a qualificação.

ASSOCIE-SE AO

A Campanha de Sindicalização encerra seu primeiro ano, com a entrega de quatro motos e um carro.

O empregado que completar 12 meses na empresa,
tem direito a férias regulares de 30 dias de férias.
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Qualificar é preciso
Desde a fundação do Instituto Proﬁssionalizante Paraná Aliança - IPPA, que fuciona
em amplas instalações no andar acima da sede
do nosso Sindehotéis, na Rua Voluntários da
Pátria, 233, em Curitiba, temos contribuído
para os proﬁssionais dos meios de hospedagem e gastronomia tenham melhor qualiﬁcação proﬁssional. Com mais de 25 cursos rápidos, com experientes instrutores e a preços
bem acessíveis, principalmente para os nossos
associados, temos formado excelentes trabalhadores para o mercado proﬁssional.
Tudo depende do interesse do trabalhador
e da exigência patronal em ter em seus qua-

Prêmios entregues
A Fethepar encerrou no dia 1° de maio a primeira parte da sua campanha de Sindicalização
com o sorteio da última das quatro motos CG
150, Titan, da Honda e também do carro HB20,
0 km, da Hyndai. Foram premiados, com a
moto Simone de Lara, da HV Cafeteria, de
Pato Branco e com o carro, Rosicleia de Fátima
Galvão, de Ponta Grossa. No mês passado fizemos a entrega dos dois últimos prêmios, nas
cidades das ganhadoras. Ao todo foram quatro
motos: uma para Umuarama, uma para Foz
do Iguaçu, uma para Cianorte e uma para Pato
Branco. Ponta Grossa ganhou o maior prêmio
da campanha, o carro zero quilômetro.

Das férias
As férias anuais estão previstas nos artigos
129 e seguintes da CLT.
De acordo com a Lei, o empregado que completar um período de doze meses na empresa, passa a ter direito a um período de férias de 30 dias,
sem prejuízo de seu salario.
Além da sua remuneração habitual, o empregado tem direito ao recebimento de mais 1/3 (um
terço) dessa remuneração como um abono.
Esse período de 30 dias pode ser diminuído se

dros excelência de atendimento e eﬁciência no
desempenho de funções.
O interesse do trabalhador é fundamental
para que ele se habilite com técnicas apuradas
e maior experiência. A exigência do patrão é
outro fator fundamentl, pois nos ajuda a evitar que tenhamos no mercado “proﬁssionais
de ocasião”, que não tem interesse em seguir
carreira.
Neste ponto precisamos olhar com atenção para quem é contratado para servir nas
nossas categorias. Aprender no trabalho, sem
qualquer outro conhecimento teórico e prático
talvez não seja o ideal, mesmo que as empresas
entendam que seus funcionários precisam ser
moldados ao interesse de cada organização.
Há regras básicas e claras que precisam de
novos convívios, do contato externo, da experiência do mercado proﬁssional.
Assim, ﬁcar apenas no que a empresa lhe

ensina, é antes de tudo, limitar a criatividade
e isolar quem pode expandir sua técnica com
novos olhares. Não fosse assim, o setor patronal não se preocuparia também em oferecer
cursos através do seu Sindicato.
O IPPA não é uma concorrência, mas uma
oportunidade para quem está ou quer entrar
no mercado de trabalho melhor preparado. E
aqui temos todas as condições de contribuir
substancialmente para que nossa mão-de-obra seja cada vez melhor e mais experiente.
Tanto que oferecemos a oportunidade de
grupos escolherem os cursos que pretendem
frequentar, solicitando a abertura de matrículas em nossas dependências ou mesmo “in
company”, quando nossos instrtutores vão até
os locais de trabalho e levam tdo o seu conhecimento para o aprendizado das equipes. Basta
nos convocarem. O IPPA é do trabalhador e foi
criado para qualiﬁcar proﬁssionais.

O resultado com a filiação de novos associados de nossos sindicatos foi muito bom.
Tivemos casos em que os índices de filiação
foram duas e até três vezes maiores do que os
quadros originais, o que por si só já demonstra
que foi uma Campanha coroada de êxito. Tudo
isso graças ao trabalho de uma equipe de dirigentes, pessoas contratadas e funcionários dos
nossos sindicatos e da Fethepar.
Infelizmente a Caixa Econômica Federal
nos impede daqui pra frente de realizarmos
novos sorteios e em virtude da legislação pertinente não podemos continuar com os sorteios. Estamos buscando uma outra forma
para dar continuidade as nossas Campanhas
de Sindicalização, pois continuamos entedendo que somente com a adesão associativa de
nossos trabalhadores é que faremos sindicatos
fortes e atuantes. Enquanto o trabalhador se
fecharm em seus trabalhos e não entender que

o Sindicato é o seu porto seguro, vamos continuar uma luta isolada de dirigentes e poucos
profissionais das categorias empenhados em
conquistas e na valorização de suas profissões.
Não há o que temer, principalmente a ameaça de alguns setores patronais que impedem o
trabalhador de visitar, conhecer seu sindicato,
informar-se ali sobre os sesu direitos e buscar
os benefícios que a entidade classista lhe oferece. Muitas vezes por medo e ameças de perder
o emprego, o trabalhador se fecha e não participa da vida sindical. Seu único contato com o
Sindicato é quanto, por força de lei, é obrigado a
comparecer no Sindicato para sua rescisão contratual. Ali ele vai conhecer o que é a entidade
a força de representação que ela tem. Melhor
será sempre ele não esperar para deixar o seu
emprego e então conhecer os direitos que tem,
muito além do que imagina. Participar é a melhor maneira de garantir seus direitos.

o empregado tiver faltas injustificadas.
Se tiver até 5 faltas durante o ano as férias são
de 30 dias; se tiver de 6 a 14 dias, as férias diminuem para 24 dias; se tiver de 15 a 23 faltas, as
férias serão de apenas 18 dias; se tiver de 24 a 32
faltas, serão apenas 12 dias de férias. Se tiver mais
que 32 faltas, perderá direito às férias.
O período para o gozo dessas férias é determinado pela empresa e deve ser dentro do prazo de doze meses após o vencimento do período
aquisitivo.
Se o empregador conceder essas férias após o
período acima citado, ou seja, deixar vencer duas
férias sem a concessão da primeira, o valor das férias deve ser pago em dobro.
As férias devem ser pagas até 2 (dois) dias

antes do empregado sair de férias em da mesma
forma, de acordo com a Súmula 450 do Tribunal
Superior do Trabalho, se as férias forem pagas
fora desse prazo, também deverão ser pagas em
dobro.
As férias coletivas podem ser concedidas em
dois períodos, desde que nenhum deles seja inferior a 10 (dez) dias corridos.
As férias devem ser comunicadas ao empregado com antecedência de no mínimo 30 dias.
Os membros de uma família que trabalhem
na mesma empresa terão direito a gozar as férias
no mesmo período se assim desejar e se não causar prejuízo ao serviço.
Qualquer dúvida, consulte seu Sindicato.
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Degustação e harmonização de queijos e vinhos
Aproveitando o inverno, o IPPA oferece mais um curso relâmpago para quem
quer aprender a harmonizar queijos e vinhos. Será uma noite com degustação.
Num curso relâmpago de três horas
apenas e com muita técnica e conhecimento, mas com vagas limitadas, o Instituto
Profissionalizante Paraná Aliança - IPPA
vai oferecer dia 19 de julho, das 18h às 21h,
uma noite de Degustação e Harmonização
de queijos e vinhos. O investimento para
associados do Sindehotéis é de apenas R$
30.
A ideia é aproveitar o inverno pra levar
conhecimento aos profissionais da área e
interessados em aperfeiçoar seus conhecimentos sobre os diferentes vinhos e a harmonização com as variedades de queijos
existentes no mercado.
Uma combinação perfeita, onde o aluno poderá aprender e desgustar utilizando
as técnicas recomendadas pelos melhores
estabelecimentos da área.
Julho e Agosto
Na segunda quinzena de julho e na primeira de agosto teremos mais uma série
de cursos oferecidos pelo IPPA.
Já no dia 18 começa o curso de Camareira, com a instrutora Andréa Sapanhos e
no dia 19 teremos a Degustação e Harmonização de Queijos e Vinhos, com o instrutor José Luiz Dominico.
Dia 27 inicia mais um curso de Garçom, com o instrutor Ivo Vardânega.
No dia 8 de agosto a instrutora (Lena)
Marlene Ferreira Gomes dará mais um

Aos olhos atentos do instrutor Zeca, o aluno prepara dois drinks especiais durante o curso de Bartender.
curso de Sobremesas e dia 15 de agosto teremos o início do Curso de Maître. Quem
se interessar por qualquer um desses do
nosso calendário já pode fazer sua reserva.
Bartender e Sopas
No mês de junho tivemos o curso de
Bartender, com o instrutor José Luiz Dominico. Neste curso os participantes conheceram a função de Bartender, o Bar,
Tipos de Bares, Mise en place, Classficiação das Bebidas Alcoólicas, o Cliente e as
Técnicas de Venda. Houve excelente comparecimento de interessados.
No mesmo mês aconteceu ainda o
curso de Sopas e Caldos, com a instrutora
(Lena) Marlene Ferreira Gomes. Um curso tipicamente de inverno, com todas as
técnicas, receitas e elaborações práticas de
diversas sopas e caldos. Também tivemos
casa lotada de alunos.
Locação de espaço
Várias empresas e entidade têm procurado o IPPA para a locação de seus
espaços. Tanto as salas como o espaço
gourmet. Esta também é uma disposição
de nosso Instituto, que está pronto para
atender quem se interessar pelos nossos
espaços.
Nossos instrutores igualmente estão à
disposição para a realização de cursos “in
company”, indo nas empresas e treinando
seus funcionários.
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Negociações não podem estar acima da CLT

Crise não justifica que o negociado sobreponha o legislado. E a discussão deve
sempre favorecer o trabalhador, que é a parte mais frágil do setor econômico.
Está tramitando no Congresso Nacional o PL 4.962/2016 que trata, especificamente, do negociado sobre o legislado.
Em tal proposta, a redação do art. 618 da
CLT seria alterada para: “as condições de
trabalho ajustadas mediante convenção
ou acordo coletivo de trabalho prevalecem sobre o disposto em lei, desde que
não contrariem a Constituição Federal
e as normas de medicina e segurança do
trabalho”.
Esse projeto foi anexado ao PL
427/2015. Os dois estão na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara, aguardando parecer do
relator. Após deliberação, serão encaminhados para a Comissão de Constituição
e Justiça de Cidadania. Se aprovados nas
duas comissões, os projetos não serão
nem apreciados pelo plenário da Câmara,
indo diretamente ao Senado.
A proposta do negociado sobre o legislado quer permitir que regras trabalhistas
que forem estabelecidas em negociação
coletiva sejam aplicadas aos contratos de
trabalho, inclusive se forem prejudiciais
em comparação com as previsões legais.
O que se pretende com isso é conferir às
entidades sindicais, por meio de acordos
com empresas ou com sindicatos patronais, o poder de diminuir os direitos dos
trabalhadores. Trata-se de uma medida
que, se aprovada, mudará de forma profunda o direito do trabalho no Brasil.
A introdução do negociado sobre o
legislado no ordenamento jurídico transformaria o que é exceção em regra, subvertendo todos os fundamentos que justificam a existência do direito do trabalho. É
salutar que sejam tomadas medidas com o
objetivo de se retomar o crescimento econômico, entretanto não há justificativa política, jurídica, econômica ou moral para
fazê-las às custas dos trabalhadores.
É importante lembrar que essa não é
a primeira tentativa de se implementar,
no direito do trabalho brasileiro, o negociado sobre o legislado. No final do segundo mandato do FHC, o governo enviou ao
Congresso Nacional o PL 5.483-C/2001,
cujo conteúdo é semelhante ao do PL
4.962/2016. Houve protestos dos trabalhadores, e a proposta não foi adiante.
A rapidez com que o projeto está tramitando não condiz com a dimensão do
impacto que terá nas relações de trabalho.
Há a necessidade da realização de um amplo debate com a sociedade para se discutir que dimensão terá seus efeitos na vida
dos trabalhadores. (Fonte: UOL)

MULHER

Dores nas costas - complemento
Continuando com o tema do mês anterior, voltamos às dores nas costas
Bolsas: Apesar de ser um acessório
indispensável, muitas mulheres carregam mais do que deviam nas suas bolsas. Quando pesadas, costumam agravar
as dores nas costas porque ficam muito
tempo no mesmo ombro, sem distribuir o
peso, isso pode inclusive causar dores no
ombro, bursites ou tendinites no futuro.
Dica: Use bolsas pequenas e leves. Carregue menos objetos, priorize documentos
e embalagens reduzidas de maquiagem,
cremes hidratantes, protetores e outros.
Bolsas de bebês: Leve o estritamente
necessário. Mães já carregam o neném nos
braços, o melhor é usar uma mochila.
Dica: Monte um quite periódico com
objetos necessários para o bebe. Use bolsas de rodinhas. Se for mochila, prefira as
de duas alças. Sempre que possível, leve a
bolsa no carrinho do bebe.
Ciclo menstrual: Por conta das alterações hormonais o ciclo menstrual pode
causar dores nas costas, principalmente
musculares.
Dica: Pratique atividade física aeróbica (caminhada, corrida). Faça massagens
que diminuem as tensões musculares que
geram lombalgias ou cólicas do período.
Gravidez: Também contribui para as
dores nas costas, principalmente no terceiro trimestre da gestação. Nessa fase
procure posições que beneficiem a coluna,
e evite a dor nas costas.
Há mudanças estruturais na coluna.
Com o crescimento do bebê, o centro de
gravidade da gestante se desloca para frente. Para compensar ela se curva para trás,
levando o eixo mecânico do abdômen para
frente, causando a lordose. Para compensar o aumento de peso e deslocamento do
centro de gravidade, a mulher anda com
os pés mais afastados, forçando a coluna
para os lados. A gestante sente muitas dores na coluna lombar para andar. Durma
de lado, com um travesseiro sob a cabeça e
outro entre as pernas. Se as dores aumentarem, procure um Fisioterapeuta”
Seios grandes: Os seios muito grandes
e pesados podem contribuir para o estresse na coluna causando até deformidades.
Nestes casos, a redução mamária precisa
ser considerada.
Dica: Evite o uso de soutiens de alça

muito fina pois aumentam a tenção muscular dos ombros.
Fibromialgia: Muito mais comum em
mulheres essa doença reumatológica de
origem emocional causa dores intensas
em todo o corpo.
Artrite: Como as mulheres tem um
esqueleto anatomicamente mais frágil, os
resultados da artrite são comuns no sexo
feminino.
Dica: Faça atividades físicas regulares
e atividades de lazer. Melhora a qualidade
de vida e evitar o ganho de peso corporal,
prevenindo as artrites.
Osteoporose: Mulheres são propensas
a desenvolver osteoporose. As produções
de células ósseas estão associadas a níveis
hormonais que diminuem principalmente
após e menopausa. OS ossos femininos
são naturalmente mais finos e leves. Micro fraturas da coluna ocorrem na osteoporose, sendo a fonte de dor na coluna e
no quadril.
Dica: Faça dieta rica em cálcio (como
derivados do leite) além de atividades físicas regulares e tome o sol da manhã para
prevenir a osteoporose.
Câncer de mama e pulmão podem causar dores na coluna torácica e lombar alta.
Dores nessa região não são por esforços
físicos ou traumas. Fique atenta.
Dica: Ao menor sinal de alteração durante o autoexame das mamas ou dores no
tórax ou lombar sem causa definida, procure um médico.

EFEITOS COMUNS
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Negociação demorada
só causa transtornos
Quando as negociações dos acordos coletivos
de classe demoram para chegar a um denominador
comum há sempre um grande transtorno para o
trabalhador, que tem que ficar esperando pela concordância das partes e também para os patrões, que
vão ter que repor todos os atrasados imediatamente
a partir da data base.
Uma prática que está se tornando comum, por
orientação dos setores contábeis e até pelos Recursos Humanos é de que se pratique o aumento com
base na última negociação ou pelo valor da inﬂação
do último período.
Este tem sido ainda uma saída que vem agradando tanto os empregados, que não preciso aguardar tanto tempo pelo acordo e também para os empregadores que não sofrem o efeito de pagamento
dos atrasados, tudo de uma única vez.
O que acontece é que os Sindicatos Patronais são
sempre muito rigorosos nas suas decisões e não cedem ao rol de pedidos da classe trabalhadora. Assim,
as discussões se estendem de maneira arbitrária e intransigente, já que não existe um prazo mínimo para
que se estabeleça um entendimento entre as partes.
“É um empurrar com a barriga”, procurando fazer com que os Sindicatos dos Trabalhadores cedam
por índices menores. Mas como há garantia de que
o aumento convencionado será retroativo sempre à
data base, os gtrabalhadores tentam buscar o que
lhes é de direito, independente de demora.
Quando o aumento é concedido, patrões que não
estão nas salas de negociações ou não fazem parte
da cúpula sindical patronal, são surpreendidos com o
resultado, pois terão que pagar os atrasados imediatamente, conforme a lei.
Quando os representantes patronais são intransigentes, e está é um comportamento quase que unânime, nas negociações salariais, o “baque” para as
pequenas empresas que terão de desembolsar quantias maiores, de uma única vez, é grande.
Setores Contábeis e de Recursos Humanos, já
experientes com estas medidas, todos os anos, vem
orientando seus clientes para que deem aumento antecipado antes do final das negociações, o que evita
as duras surpresas posteriores. E os trabalhadores
saem contentes porque podem programar o uso de
seus salários reforçados a partir das datas bases, antes do final das negociações.

Informações de classe
Fethepar entrega moto o carro da Sindicalização

Chegou ao ﬁm a Campanha de Sindicalização da Fethepar, 2015 e 2016. No dia 1º de maio foram
sorteados os dois últimos prêmios da iniciativa: uma moto CG-150 Titan, da Honda e um carro 0km HB20
da Hyndai. Foram premiados Simone de Lara, da HV Cafeteria, de Pato Branco e Rosicleia de Fátima
Galvão, da Lanchonete Correia, de Ponta Grossa. As entregas foram oﬁcializadas nos dias 7 e 10 de junho,
respectivamente em Ponta Grossa e Pato Branco.

ANS limita as ações do Sindehotéis
Uma multa estimada em R$ 900 mil por entender
que o Sindehotéis vinha mantendo em paralelo à sua
atividade uma espécie de plano de saúde, está restringindo as ações da entidade que deixou de prestar uma
série de benefícios aos seus associados e hoje mantém
apenas convênios de descontos para exames, consultas
e atividades aﬁns.
Através de sua assessoria jurídica o Sindicato está
fazendo a sua defesa e pretende ao menos reduzir substancialmente este valor.
O processo administrativo não tem prazo “mas vamos recorrer a todas as instâncias até esgotar o tema, na
certeza de que a multa é totalmente indevida, pois o que
vínhamos praticando era apenas em benefício dos nossos
associados, com consultas gratuitas e exames laboratoriais a preços bem reduzidos”, explica o presidente Luís

Alberto dos Santos.
A partir do momento em que houve a denúncia e
que o Sindehotéis foi notiﬁcado, cessaram todas medidas
que foram motivo da denúncia e hoje só se praticam os
convênios, onde o associado do Sindicato tem descontos.
“Quando o associado precisa de alguma consulta
médica, dentária ou aﬁm deve consultar nossa secretaria
para saber quais os convênios que ainda são mantidos
para poder garantir os descontos. Fora a isso não temos
mais como manter os benefícios que eram muito procurados por toda a classe”.
“Determinação jurídica não se discute, cumpre-se”.
Mas isso não vai impedir o Sindehotéis de buscar um melhor entendimento para o que vinha praticando em favor
dos seus associados. No momento todos os benefícios
estão suspensos.

um pouco de tudo
EXPOSIÇÃO INDEVIDA - A 1ª Turma do Tribunal Regional
do Trabalho da 3ª Região (MG) condenou uma empresa de
imagens e diagnósticos a indenizar uma empresa por tornar
públicos, para todos os trabalhadores da empresa, os motivos de suas faltas. Os afastamentos eram discriminados
no sistema, seguidas da respectiva patologia ou motivo da
ausência, conforme revelado por documentos apresentados
pela trabalhadora.
MÁ CONDUTA - A Justiça do Trabalho considerou correta

a dispensa por justa causa de um opoerador de telemarketing demitido por utilizar palavras de baixo calão ao falar
com colegas no sistema de bate-papo eletrônico da empresa.
A sentença foi mantida no Tribunal Regional do Trabalho da
9ª Região (PR).
JUSTA CAUSA DE GESTANTE - A 9ª Turma do Tribunal Regional da 3ª Região reconheceu a justa causa aplicada a uma
gestante. A empregada teve faltas sem justificativa e advertência por uso do celular no horário de trabalho.
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Uma “crise” construída só para as ocasiões
O índice de desemprego na área de hospiedagem e gastronomia diminuiu de
forma acentuada neste ano. A “crise” anunciada pelos patrões é só de palavra.
Os números de rescisões
de contrato oficializados pelas empresas de hospedagem
e gastronomia em Curitiba
e Região Metropolitana caiu
substancialmente neste ano de
2016, em comparação ao primeiro semestre de 2015 (principalmente) e 2014. A redução
em se comparando só os dois
últimos anos chega a ser de
quase 54%, o que prova que
não há grande crise. Pelo menos ela não é causada pelo fator emprego, ou ainda: o custo
do trabalhador para as nossas
empresas não tem sido o maior
encargo. Se não fosse assim, os
números de demissões estariam crescendo assustadoramente, mas isso não ocorre de
fato. Se no ano passado foram
realizadas de janeiro a junho
5.795 rescisões contratuais,
neste mesmo período este ano
o quadro baixou para 3.086
rescisões.
Falta investimento
De acordo com a assessoria
da presidência da Federação
dos Empregados em Turismo
e Hospitalidade do Estado do
Paraná - Fethepar, que vem
percorrendo vários municípios, sedes de sindicatos, pelo
interior do Paraná, a situação
que se constata no setor hoteleiro, principalmente, é uma
total falta de investimentos, o
que tem reduzido o público. No
entanto, nos estabelecimentos
mais novos ou recém inaugurados, e há um grande número de novos estabelecimentos
sendo abertos ou em construção, o quadro é de hotéis superlotados e restaurantes com
suas vagas preenchidas.
O consumidor geralmente
está escolhendo os estabelecimentos mais modernos, com
quartos arejados, camas, televisores, ar condicionado e demais acessórios novos.
Instalar-se em hotéis ou
estabelecimentos onde televisores são velhos caixões ultrapassados e de péssima imagem, ar condicionado antigo e
que ronca o tempo todo, além

Levantando as rescisões dos três últimos anos, nota-se que não houve resciões em 2016, como nos anos anteriores. Veja o quadro.

de boxes em banheiros onde as
portas caem ou não se encaixam por falta de manutenção
é uma alternativa que o turista
ou empresário não quer mais.
Se os congressos e conferências estão mudando de lugar é exatamente pela falta de
manutenção e oferta de locais
totalmente ultrapassados pelo
tempo. Os clientes estão cada
vez mais exigentes e quem não
se atualizada sente mais duramente a chamada “crise”. É
preciso atualização e constante
manutenção para não afugentar a clientela, comentou um
gerente de hotel recém inaugurado no oeste paranaense.
Alguns hotéis chegam a
reduzir serviços para garantir
preços mais vantajosos. É o
caso do corte do café da manhã,
que já não é mais oferecido por
todos os estabelecimentos (se
o cliente optar terá que pagar
por fora) como o fornecimento
de toalhas e cobertores extras
cobrados à parte.
Estes procedimentos não
são atrativos e espantam a freguesia. Em Curitiba e Região
Metropolitana a situação não
é diferente, pois novos hotéis
e restaurantes abrem seguidamente e a oferta de serviços
também está sendo cortada,

pelos velhos e mais tradicionais estabelecimentos, parados no tempo e no espaço, o
que reduz a freguesia.
Qualiﬁcação
A falta de oferta de cursos
de especialização aos seus funcionários e o incentivo para
que eles próprios procurem o
aperfeiçoamento é outro fator
determinante nesta situação
de “crise”.
A escolha constante aprendizes ou profissionais mais
baratos é notada pela clientela
que cada vez mais fica exigente. O Sindehotéis tem no Instituto Profissionalizante Paraná
- IPPA, uma fonte para o trabalhador se atualizar e realizar

Todo ano é o
mesmo argumento
Entra ano, sai ano, mude o
presidente ou não, o argumento de crise é a principal carta na
manga dos empresários. As informações são sempre orais e jamais
fundamentadas em documentos.
No entanto o Sindehotéis tem
procurado pesquisar o mercado
com mais critério e tem informações sempre contrárias, explica o
presidente do Sindehotéis, Luís
Alberto dos Santos, que já participou de várias negociações.

cursos de aperfeiçoamento.
Entretanto é o setor empresarial que deveria investir na
mão-de-obra qualificada. É
lógico que o trabalhador tem
que primar pela sua profissão
e na oferta de qualidade do seu
trabalho, no entanto, quando
ele tem baixa remuneração ou
recebe apenas o piso salarial,
como em muitos casos, precisa
do amparo patronal para melhor se habilitar e ser promovido. Só no IPPA, são mais de
25 cursos disponíveis, entre
qualificação técnica e profissional. E até mesmo no aperfeiçoamento de línguas estrangeiras, tão necessárias neste
segmento.

