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Patrões reclamam de piso que não praticam

FILIADO A

Patrões falam do piso regional do Paraná, 
como se fosse o salário praticado por eles.

Não importa quem manda no Brasil. O que impor-
ta é a maneira como tratam o nosso trabalhador.

Cortes orçamentários prejudicam a atuação da
Justiça do Trabalho. Os entraves são constantes.

ASSOCIE-SE AO LIGUE PARA
3072-4451

Luís Alberto dos Santos, representou o Sindehotéis. Em Curitiba estão 10 hotéis da Accor.

Sindehotéis defende trabalhadores da Rede Accor

Em uma das últimas edições 
do Jornal Seha, publicado perio-
dicamente pelos patrões, a man-
chete reclama de possível crise 
no Turismo do Paraná em virtu-
de do novo piso regional anun-
ciado pelo governo do Estado.  O 
piso regional não é e nunca foi a 
base de cálculo do piso salarial 
do trabalhador. Tanto que as 
negociações deste ano estão pa-
ralisadas. De uma pedida de 15% 
do Sindehotéis, os patrões ofe-
recem só 6%, o que dará muito 
menos do que o piso regional. A 
continuar esta instransigência, a 
tendência do Sindehotéis é não 
incluir o piso da categoria na 
próxima convenção, o que obri-
garia aos empresários e garanti-
rem o piso regional, conforme a 
lei.  Veja nas páginas 2 e 4.

Fazer a Rede Accor de Ho-
téis, que tem 16 unidades do Pa-
raná, 10 só em Curitiba e Região, 
cumprir com seus compromis-
sos trabalhistas com os empre-
gados no Brasil, foi o objetivo 
da delegação brasileira em Ge-
nebra, Suíça, dias 30 de maio a 
2 de junho. É um compromisso 
fi rmado em 1995 e que precisa 
ser cobrado. O presidente do 
Sindehotéis, Luís Alberto dos 
Santos foi pessoalmente expor 
as condições dos profi ssionais 
de Curitiba. O que se espera 
agora é que as promessas sejam 
cumpridas. Veja na página 6.

Nos dias 20, 21 e 22 de 
maio houve o Congresso Inter-
nacional da Service Employees 
International Union - SEIU. 
Com a participação da Hilary 
Clinton, os congressistas dis-
cutiram direitos do trabalha-
dor em todo o mundo. Moa-
cyr Auersvald, da Contratuh e 
Wilson Pereira, da Fethepar, 
levaram as questões brasilei-
ras. Veja detalhes na pág. 5.

O setor de gastronomia é um dos mais expressivos no turismo de Curitiba e Região.

Em Detroit mais
apoio ao trabalhador

Mais cinco turmas
preparadas pelo IPPA

Mais cinco turmas se for-
maram em maio e começo de 
junho nos cursos de Desen-
volvimento de Liderança, Gar-
çom, Higiene e Manipulação de 
Alimentos, Bartender e Vinhos 
pelo Instituto Profi ssionali-
zante Paraná Aliança, mantido 
pelo Sindehotéis, em Curitiba. 
Para as próximas semanas es-
tão abertas inscrições para Re-
cepecionista, Controladoria, 
Garde Manger e Camareira. 
Os preços para associados são 
especiais e há possibilitades de 
matrícula para quem quer en-
trar no ramo. Veja na pág. 3.
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Não importa quem seja o presidente, o vice, 
os ministros. O que importa de fato para os tra-
balhadores são as garantias de estabilidade ple-
na, crescimento do número de oportunidades 
de trabalho e ganhos reais e condizentes. O que 
precisamos realmente é um Brasil novo, com 
ares novos, muita criatividade e compromisso 
com aqueles que querem crescer com o fruto de 
seu labor.

Em outras palavras: nos deem bons empre-
gos e boa remuneração que nós nos encarrega-
mos do progresso. Para o trabalhador a fi losofi a 
sempre foi esta e deverá continuar sendo ao 
longo dos próximos anos, décadas e séculos. 

Muito interessante a publicação do Jornal 
Seha, da classe patronal, em sua última edição, 
que alerta que poderá haver grande difi culdade 
para o turismo no Paraná, em virtude do aumen-
to fi xado para o piso regional, dando a entender 
que estes valores são praticados de fato no estado.

Isso nos chama a atenção para a realidade: 
O piso salarial estadual é uma fi gura jurídica 
criada pela Lei Complementar 103/2000, que 
autoriza os Estados da Federação a instituí-lo, 
através de lei do Poder Executivo Estadual, e suas 
relações com outras espécies remuneratórias, de 
forma a verifi car a obrigatoriedade de seu paga-
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O corte no orçamento na Justiça do Trabalho 
já vem preocupando Juízes e advogados.

Notícias veiculadas no próprio site do Tribunal 
Regional do Trabalho da Nona Região e comentá-
rios que ouvimos no dia a dia dentro da Justiça do 
Trabalho vem nos deixando preocupados.

Segundo desembargador do TRT da Nona 
Região há uma defasagem de 30 magistrados no 
Tribunal. Atualmente o Estado do Paraná conta 
com 97 Varas do Trabalho. 

Algumas Varas do Trabalho já estão marcan-

do a audiência inicial para o ano de 2017.
Essa falta de magistrados, evidentemente, 

acaba por prejudicar a celeridade que deveria 
ocorrer em todos os processos, principalmente 
nos processos da Justiça do Trabalho que, regra 
geral, trata de verbas de natureza alimentar.

Segundo dizem, os recursos destinados à 
Justiça do Trabalho seriam sufi cientes apenas até 
o mês de outubro desse ano. É preocupante. 

É uma pena, pois, nos últimos anos assisti-
mos uma melhora considerável no andamento dos 
processos na Justiça do Trabalho, principalmente 
após a criação do Conselho Nacional de Justiça.

 A situação que agora nos deparamos, com o 
corte no orçamento da Justiça do Trabalho é um 
retrocesso lamentável e que prejudica a sociedade 
como um todo. 

Cortes no orçamento

Piso regional
mento pelas empresas privadas e pelos poderes 
públicos.

O que nos chama a atenção é que o piso regio-
nal jamais foi praticado no Paraná, mesmo tendo 
força jurídica, mas quando o assunto é iludir, a 
notícia faz de conta de que ele é de fato praticado 
por aqui. 

Deixando bem claro o tema: O piso da cate-
goria das áreas de hotelaria e gastronomia é atu-
almente, ainda sem o reajuste deste ano, de R$ 
1.030. Já o piso regional correspondente foi de R$ 
1.070,33. Por aqui já se observa que há uma defa-
sagem entre o piso regional e o que é praticado no 
Paraná na área do Sindehotéis.

Nossas negociações esbarram desde sempre 
nos percentuais pretendidos e o que é oferecido 
pelos patrões. Quando solicitamos um aumento 
de 15%, os patrões oferecem apenas 6%, o que 
acarretará em perdas ainda maiores em relação 

ao mínimo regional. Com os 6% propostos passa-
ríamos dos R$ 1.030 para R$ 1.091,80, quando o 
piso regional já está defi nido em R$ 1.190,20, ou 
seja, uma defasagem em torno de R$ 100 ao mês.

Isso signifi ca que se não houver ao menos 
uma equiparação ao mínimo regional não há 
como aceitar um acordo, sem outras vantagens. 
Afi nal a LC 103/2000 nos dá esse direito e no seu 
bojo o documento especifi ca que: há “obrigatorie-
dade de seu pagamento se não houver piso fi xado 
em acordo ou convenção coletiva”.

Interessante ainda frisar que em outras 
matérias, na mesma edição do Jornal Seha, os 
patrões falam de grande evolução do setor no 
Paraná. Por si só a publicação se desdiz. Se há 
evolução, como não se pode praticar no mínimo 
o piso? Algo está errado no pensar dos patrões. 
Ou eles evoluíram ou estão no vermelho. Não há 
mágica que harmonize as duas situações.

Ainda segundo matéria veiculada no site do 
TRT, a Justiça do Trabalho sofreu um corte no 
orçamento diferenciado, discriminatório, fazendo 
com que a Associação Nacional dos Magistrados 
do Trabalho ingressasse com uma ação direta de 
inconstitucionalidade no STF para a manutenção 
dos serviços dessa Justiça do Trabalho, tão impor-
tante para nossa sociedade.

Sabemos da grave situação política e econô-
mica vivida pelo país, porém, entendemos que 
cortes na Justiça do Trabalho não é a solução. Pelo 
contrário, nesse momento de alto desemprego, 
mais necessário se faz uma Justiça do Trabalho 
célere.

Há muitos outros setores onde poderiam 
ocorrer cortes antes de se pensar em economizar 
na Justiça ou na Saúde.

Quem não tem medo do trabalho fi ca inquieto 
quando não tem a oportunidade de ganhar o 
seu sustento através do seu ofício.

O que não podemos aceitar é esta crise de 
inconstância, muitas vezes favorecedora da 
especulação, do aproveitamento dos bens pú-
blicos e do apoderamento da força motriz que 
realmente conduz o país. Não podemos aceitar 
a fl exibilização dos direitos do trabalhador e 
propostas que assolem o salário e os ganhos da 
aposentadoria, como se propõe atualmente.

A luta do trabalhador não pode ser motivo 
de especulação e pois ela não passa nem por 
perto de ser o entrave econômico dessa crise 
que se alastra por gabinetes de luxo, vilipendia 
o caráter de quem deveria ser exemplo de lisura 
e arromba os cofres públicos brasileiros.

A fl exibilização pressupõe a intervenção 
estatal, ainda que básica, com normas gerais.
Em função disso, é preciso uma análise crite-

riosa dos direitos adquiridos, pois não pode-
mos atingir os limites da dignidade humana do 
trabalhador.

Simplifi cando: não podemos abrir mão do 
que já foi conseguido e consagrado com direito 
fundamental. Ao contrário: nosso objetivo tem 
que ser de novas conquistas e de adequações 
constantes e necessárias para que o empregado 
não fi que a mercê de uma possível escravidão 
ou dolorosa subserviência.

A lei precisa, como sempre, favorecer o 
mais fraco e garantir à aquele que tem no seu 
trabalho e mão de obra a única alternativa de 
sobrevivência.

Punir o trabalhador e o aposentado com re-
gras e invencionices é cruel. O novo Brasil que 
almejamos não pode transpor o que diz a CLT 
e os direitos do trabalhador, a menos que seja 
para benefi ciá-lo. Qualquer outra atitude será 
repilida com todas as nossas forças.
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O mês de maio foi proveitoso para a categoria. Saíram formados novos 
profissionais como garçons, desenvolvimento de liderança e bartender.

Higiene, Garçom, Liderança e Bartender no IPPA

Novas turmas estão prontas para o 
mercado de trabalho em Curitiba e Região 
Metropolitana. O IPPA concluiu durante 
as últimas semanas, treinamentos para 
profissionais em Desenvolvimento de Li-
derança, Garçom, Higiene e Manipulação 
de Alimentos e Bartender, até então co-
nhecido como curso de Barman. E encer-
rando o mês o Curso de Vinhos.

“Temos conseguido um aproveita-
mento muito bom. Nossos instrutores Ivo 
Vardânega, Cátia Portes, José Luiz Domi-
nico e Ana Paula Maltauro Barddal saíram 
bem satisfeitos com os seus alunos”, des-
tacou a coordenadora do IPPA - Renata 
Bastos Amado.

A instrutora Ana Paula e seus formandos em “Desenvolvimento e Liderança”, um cursos mais procurados do IPPA.

... pelos alunos de Bartender, formados no IPPA.  

Os mais saborosos drinks são preparados e provados...

Degustação de queijos e vinhos
Procurando apresentar sempre uma 

novidade para os associados Sindehotéis, 
o Instituto Profissionalizante Paraná 
Aliança está programando para o início de 
Julho, ainda sem data fixa, um curso de 
Degustação de Queijos e Vinhos. 

 É mais uma oportunidade para 
profissionais que trabalham em casas 
especializadas ou que queiram introduzir 
esta combinação durante o inverno para 
se prepararem e terem o conhecimento 
necessário para bem atender.



04

Já estamos longe da data base e os patrões continuam a oferecer aumento 
muito pobre: só 6%, quando o INPC chegou a 9,83%. O impasse prossegue.

Oferta patronal é pobre, não passa dos 6%
JUNHO DE 2016

Cuidado com as dores nas costas
MULHER

A crise, sempre a crise, como se eles 
vivessem no vermelho e fechando suas 
portas. É assim que os patrões negociam 
todos os anos, apostando num choro in-
consolável. Chegam até usar de artifícios 
inverídicos em seu órgão oficial, manche-
teando que “o aumento do piso pode pre-
judicar ainda mais o turismo no Paraná”. E 
ali se referem ao piso regional, que jamais 
praticaram para os seus funcionários. Diz 
o “Jornal Seha” que o “Governo do Para-
ná anuncia salário mínimo regional com 
ganho real, acima da inflação. Em épocas 
extremamente difícieis para empresários 
medida deve incentivar demissões e fe-
chamento de empresas”. 

Já na negociação com os empregados, 
o ganho real que seria em torno de 9,83%, 
que foi o INPC do período, é totalmente 
desprezado. E em cima de um salário que 
não chega nem próximo do piso regional, 
como alegam, propõem apenas 6%.

O Sindehotéis chegou a encaminhar 
uma proposta de 9% sobre o piso e 8,83% 
para os que recebem acima dele e mais 1% 
de anuênio, mostrando a disposição da 
classe trabalhadora em firmar um novo 
acordo anual para que as negociações não 
se estendam “ad infinitum”, como é do 
gosto dos patrões.

Exceção apenas das praças de Pato 
Branco e Campo Mourão, todas as demais 
do Paraná seguem a cartilha de Curitiba e 
a proposta para nos 6%.

“Desta maneira intransigente não te-
mos como chegar a um acordo”, alerta o 
presidente Luís Alberto dos Santos, de-
cepcionado com as várias tentativas pos-
tas nas mesas de negociações.

“É impossível acreditar que as em-
presas trabalhem sempre no vermelho, 
quando temos informações totalmente 
diferentes pelo fluxo de público registrado 
e que comprovamos em nossas pesquisas. 
A olhos vistos, hotéis, restaurantes e si-
milares tem números muito além do que 
nos são apresentados, isso quando são 
apresentados. A camuflagem não confere 
com as notícias que saem diariamente em 
jornais, revistas e imprensa em geral, es-
pecialmente durante as temporadas. Mes-
mo fora delas acompanhamos a entrada e 
saída diária de clientes e podemos consta-
tar que é muito maior do que alegam nas 
mesas de negociações”, acrescenta o pre-
sidente.

O Sindehotéis tem uma gama de pro-
fissionais qualificados através do IPPA e o 
ítem qualificação não é levado em conta, 
quando preferem novatos, com contra-

tos curtos, ocasionando uma alta rotati-
vidade na categoria. Isso fica muito bem 
comprovado pelo númeo de rescisões 
que são homologadas diariamente no  
Sindicato ou pelo volume de profissionais 
que nos procuram para saber de vagas no 
mercado. A prática de demissões é forma 
que causa a insegurança profissional e in-

centiva o projeto de terceirização, que ten-
tam aprovar a qualquer custo. Há inúme-
ras outras situações que conspiram contra 
o trabalhador e que são utilizadas quase 
como uma artimanha para proporcionar 
instabilidade e provocar baixos acordos 
salariais. Assim, quando menor o piso, 
maior é o lucro.

O maior número das queixas de dor 
nas costas vem das mulheres. Isso é di-
ário. Salto alto, mochilas e má postura 
podem resultar desconfortos, mas são fa-
cilmente resolvidos. Basta mudar alguns 
hábitos. Há patologias exclusivas do sexo 
feminino, principalmente as posturas du-
rante a gestação.

Veja algumas das dores na coluna da 
mulher e dicas para evitá-las

Dor lombar - Qualquer dor na colu-
na lombar sem causa conhecida, deve ser 
observada. Reduza o peso, faça atividade 
física e fortaleça e alongue seu corpo. Cui-
dado com a cadeira de trabalho. Use a que 
se alinha à altura do corpo. É importan-
te uma pausa a cada hora trabalhada. Se 
puder faça ginástica laboral e tente dormir 
bem (8h).

Salto alto – O salto alto projeta o 
quadril para trás e prejudica a coluna. Daí 
vem as dores lombares. A exposição diária 
a este esforço causa desgaste da coluna e 
pode gerar problemas mais graves no fu-
turo. A hérnia de disco é um deles. E há 
também os rompimentos de vasos. Se usar 
salto alto diariamente, é fundamental ter 
alguma atividade física diária, com muito 
alongamento. Se possível durante o traba-
lho troque por um salto leve.

Atividades domésticas - Dores 
também aparecem quando a mulher lava 
a louça e roupas, passar pano e aspirador 
e varre a casa. Nestes casos ela fica mui-
to tempo inclinada. O ideal é aumentar 
o cabo das vassouras e rodos com canos 
plásticos. Exigir que pias de cozinha e tan-
ques estejam na altura da cintura da mu-
lher. Evite carregar bacias ou baldes muito 
cheios e tenha uma escadinha ou banqui-
nho para o descanso de uma das pernas 
durante atividades culinárias.

Sentada - Mulheres que trabalham 
dirigindo ou que ficam muito tempo sen-
tadas também sofrem com problemas na 
coluna. Ficar sentada por muito tempo 
sem alongar causa dores. Faça alonga-
mentos a cada 45. Isso ajuda na circulação 
e diminuir as dores.

Postura - O salto é nocivo para a co-
luna, mas a postura incorreta pode com-
plicar ainda mais. Sentada ou em pé, a 
mulher precisa manter a postura correta, 
com as costas eretas. Consulte um fisiote-
rapeuta e peça a ele programas de postura 
e como fortalecer a musculatura.

Mochilas - A mochila mais saudável 
à coluna da mulher deve ter alças acol-
choadas e que se adaptem bem às costas, 
distribuindo o peso entre os ombros. Use 
na mochila uma cinta abdominal para aju-
dar na sustentação. Mochilas de rodinhas 
também são interessantes. Coloque os ob-
jetos mais pesados próximos às costas, e 
os leves mais distantes.

Estresse - A dor cervical, comum nas 
mulheres, pode causar tensões na região 
do pescoço, mantendo-a contraída. O es-
tresse emocional do dia a dia estimula e 
agrava a dor. O ideal é que uma hora antes 
de dormir você prepare o seu corpo. Não 
leve problemas externos para a cama.

Em breve, mais sobre este tema!
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Informações de classe

um pouco de tudo

Sindehotéis reafi rma sua posição política

INDENIZA - A lealdade e a lisura devem defi nir a relação 
entre empregador e empregado inclusive na fase pré-con-
tratual. A 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região (TRT-RJ) considerou que é abuso de direito frustrar 
a expectativa de contratação de trabalho do candidato que 
já passou por exame médico admissional. Assim, condenou 
uma empresa, por unanimidade, a pagar uma indenização 
de R$ 20 mil, por dano moral, a um candidato que não foi 
contratado após passar por processo seletivo.

 TEMPORÁRIO - A juíza Bruna Pellegrino Barbosa da 
Silva, da 34ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte  defi niu 
que contratações temporárias só podem ocorrer em casos 
excepcionais. Além disso, o mesmo funcionário não pode ser 
contratado temporariamente diversas vezes em um curto es-
paço de tempo, pois isso vai contra as delimitações da Conso-
lidação das Leis Trabalhistas. Assim entendeu, ao considerar 
todos os contratos de trabalho temporário de um trabalhador 
como um único acordo.

Frente Parlamentar
defende a  Previdência

Wilson Pereira, representando a Federa-
ção dos Empregados em Turismo e Hospitali-
dade do Estado do Paraná, Fethepar e Moacyr 
Tesch Auersvald, representando a Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores em Turismo 
e Hospitalidade, Contratuh, parti ciparam dias 
20, 21 e 22 do Congresso Internacional da 
Service Employees Internati onal Union - SEIU, 
uma das maiores organizações sindicais dos 
Estados Unidos.

Nesta ocasião a pré-candidata à presi-
dência dos EUA, Hilary Clinton, esteve no 

Fethepar e Contratuh no Congresso em Detroit

A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Pre-
vidência Social foi relançada dia 31 de Maio, no audi-
tório Petrônio Portela do Senado Federal. A bancada 
suprapartidária de senadores e deputados federais 
pretende atuar em defesa da manutenção dos di-
reitos sociais, da gestão transparente da Seguridade 
Social e do equilíbrio fi nanceiro e atuarial da Previ-
dência Social pública e solidária.

O ato signifi cou a recriação de frente que já 
atuou anos antes no Congresso com a mesma fi na-
lidade. A reorganização foi proposta pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS) e pelo deputado Arnaldo Faria 
de Sá (PTB-SP), em resposta a sugestão da Associa-
ção Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Fede-
ral do Brasil (Anfi p). A frente conta com o apoio de 
mais de 50 entidades, sobretudo organizações sindi-
cais do setor público e privado.

Idade mínima
O auditório lotado aplaudiu discursos marcados 

por críticas a propostas apontadas como parte de 
futura reforma da Previdência. Entre as medidas, se 
inclui a fi xação de idade mínima de aposentadoria, 
que poderia chegar a 65 anos, valendo a mesma ida-
de para homens e mulheres. Primeiro a falar, Paim 
assegurou que a frente atuará de modo “intransi-
gente” para que sejam mantidos os direitos sociais 
e previdenciários.

“Nossa tarefa não será fácil, pois os ataques 
serão enormes. Mas temos certeza que, com nossas 
convicções e consciência, sairemos vencedores’, dis-
se o senador.

Faria de Sá, também negou a existência de défi -
cit nas contas da Previdência. Com base em números 
da Associação Nacional dos Auditores da Receita 
Federal do Brasil (Anfi p), ele disse que o superavit 
chegou a mais de R$ 54 bilhões em 2014. Para o de-
putado, os números são manipulados para enfraque-
cer o conceito de previdência pública.

Durante o ato houve também grita geral pela 
reativação do Ministério da Previdência Social, ex-
tinto pelo presidente interino Michel Temer. A área 
de arrecadação fi cou com o Ministério da Fazenda, 
enquanto o pagamento de benefícios passou para a 
pasta do Desenvolvimento Social. Paim afi rmou que 
a Previdência virou um “puxadinho” da Fazenda 
para que depois os recursos sejam colocados à dispo-
sição do sistema fi nanceiro. (Fonte: Ag. Senado).

Assim como a posição ofi cial da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores em Turismo e 
Hospitalidade, Contratuh, o Sindehotéis vai so-
mar esforços para impedir qualquer decisão que 
implique em fl exibilizar a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), acabe com a políti ca de valori-
zação e reajuste do Salário Mínimo, que implique 
no fi m da correção da tabela do Imposto de Ren-
da, imponha a prevalência do Negociado sobre 
o Legislado e promova mudanças nas regras de 
aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras.

O objeti vo dessa luta é reforçar sempre a luta 
por projetos de interesse nacional, sempre com 
foco na valorização da cidadania como mecanis-
mo de integração, inserção do trabalhador no 
mercado de trabalho e, fundamentalmente, a edi-
fi cação de uma sociedade mais justa e igualitária. 
Assim, o Sindehotéis comparti lha com a Contra-

tuh e a Nova Central dos princípios fundamentais 
das ati vidades baseadas em decisões democrá-
ti cas, atuação supraparti dária, sem vinculação a 
parti do políti co, e enti dade da classe trabalhado-
ra que prima pelos interesses dos trabalhadores 
em hotelaria e gastronomia em parti cular, e dos 
demais trabalhadores, em geral.

O Sindehotéis integra a unidade sindical, o 
desenvolvimento com justi ça social e a atuação 
conjunta do movimento sindical para o combate 
a retrocessos e reti rada de direitos trabalhistas e 
sociais. E neste momento políti co, econômico e 
social que passa o País reafi rmamos nosso com-
promisso de conti nuidade na luta em favor da 
manutenção e ampliação de direitos trabalhistas, 
previdenciários e sociais, em favor de igualdade 
de direitos entre homens e mulheres e por políti -
cas públicas que criem mais e melhores empregos.

Congresso e deixou uma mensagem para 
o mundo. Ela defendeu o direito que traba-
lhadoras tem ao retornar às suas ati vidades 
profi ssionais: “alguns dias depois de dar à luz 
elas precisam ter garanti as, pois não podem 
simplesmente voltar a trabalhar para colocar 
comida na mesa dos fi lhos. Elas precisam ter 
seus direitos trabalhistas resguardados”.

O Congresso Internacional de Detroit, 
EUA, contou com a presença de aproximada-
mente 5 mil congressistas de várias partes do 
mundo.
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O presidente Luís Alberto dos Santos acompanhou dirigentes da Contratuh, 
Fethepar e Nova Central em encontro internacional, realizado em Genebra.

Sindehotéis defende trabalhador da Rede Accor

O presidente do Sindeho-
téis, Luís Alberto dos Santos 
esteve em Genebra, na Suíça, 
no fi nal de maio e início de ju-
nho, participando de reuniões 
de discussões sobre as ativi-
dades dos trabalhadores da 
rede Accor de Hotéis, em todo 
o mundo. Luís Alberto acom-
panhou a comitiva integrada 
pelo presidente da Fethepar, 
Wilson Pereira; advogado 
Agilberto Seródio e presidente 
da Contratuh, Moacyr Roberto 
Tesch Auersvald. O encontro 
foi na sede da Organização In-
ternacional do Trabalho – OIT 
e transcorreu entre os dias 30  
de Maio a 2 de Junho.

A importância desse en-
contro foi de resguardar os 
direitos trabalhistas dos em-
pregados da rede Accor de Ho-
téis. A Accor administra apro-
ximadamente 3.900 hotéis em 
96 Países. No Brasil, são 250 
estabelecimentos que usam a 
bandeira do grupo, sendo 16 
no Paraná.

Em todos os países onde a 
rede opera, nem sempre cum-
pre as regras trabalhistas e 
sindicais tanto as negociadas, 
como as legisladas. 

Amplas discussões
Houve amplas discussões 

durante o encontro. Ocorre 
que em 1995 o grupo hoteleiro 
fi rmou um acordo de abran-
gência em diversos países com 
a União Internacional dos Tra-
balhadores em Alimentação - 
UITA, objetivando a paz social 
e consenso entre a empresa, os 
trabalhadores e os sindicatos, 
observando o contexto de uma 
economia global, mantendo a 
empresa fundamentada nos 
valores da democracia e do 
respeito pelos direitos huma-
nos dos trabalhadores como 
sendo condição do progresso 
econômico e social.

O encontro serviu também 
para que fosse fi rmado um 
documento fi xando a legitimi-
dade recíproca da outra parte 
e seu direito de intervir, tanto 
no campo social e no domínio 
econômico, mantendo as suas 

próprias responsabilidades, 
desde que o façam em confor-
midade com as leis, conven-
ções coletivas ou outras dispo-
sições acordadas.

O documento assegura ain-
da, a correta aplicação em to-
dos os estabelecimentos Accor, 
as Convenções 87, 98 e 135 da 
OIT, relativa a direitos dos em-
pregados a aderir ao sindicato, 
proteção dos trabalhadores 
contra qualquer ato de discri-
minação tendente a ataque à 
liberdade de associação.

A empresa tem pressa em 
fi rmar um novo compromisso 
que abranja inclusive o Brasil, 
sendo este o motivo de nos-
sa participação. Ocorre que o 
acordo fi rmado em 1995, não 
teve a repercussão desejada 
pela UITA e seus sindicatos fi -
liados, até porque o documen-
to não assegurava nada de prá-
tico e que tivesse refl exo direto 
na vida dos trabalhadores.

Após os debates, os repre-
sentantes dos países presen-

Luís  Alberto, ao centro, participou dos debates sobre a atuação da Rede Accor na área de representação do Sindehotéis, em Curitiba.
tes, defi niram que terão a uma 
discussão ampla com os traba-
lhadores, para só assim discu-
tirem com o grupo hoteleiro os 
termos de um novo acordo.

Camareiras
Outro segmento motivo de 

discussões foi o trabalho das 
camareiras, porque embora 
não pareça, essa é uma ativi-
dade que afeta a saúde dessa 
força de trabalho, como a de-
pressão, esforços repetitivos, 
danos à coluna, contato fre-
quente com produtos de lim-
peza, depressão, extremo can-
saço, entre outros que foram 
diagnosticadas em pesquisa.

Baixos salários
Por fi m discutiu-se tam-

bém a questão salarial que é 
bem diversifi cada. Consta-
tou-se que é preciso melhorar 
essa situação no Brasil, porque 
os trabalhadores brasileiros 
são muito mal remunerados e 
estão longe de receber os be-
nefícios que são oferecidos no 
resto do mundo.

Curitiba
1. Mercure Curitiba
 Sete de Setembro Hotel
2. Mercure Curitiba
 Batel Hotel
3. Ibis Curitiba Shopping
 GFA Hotelaria Ltda.
4. Ibis Curitiba Batel
5. Mercure Curitiba 
 Centro Hotel
6. Mercure Curitiba 
 Golden Hotel
7. Aparthotel Adagio
 Curitiba 
 Parque Barigui 
8. Ibis Budget
 Curitiba Centro
9. Ibis Curitiba

 Centro Cívico

São José dos Pinhais
1. Ibis Curitiba
 Aeroporto


