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SINDICATO DOS HOTELEIROS É REFERENCIA
EM RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO
O sindicato dos hoteleiros de Ribeirão e região, desde a posse da atual
diretoria, tem se tornado uma referencia em gestão e luta em defesa dos
trabalhadores do setor.
Com ideias simples e inovadoras, o sindicato tem aumentado
sistematicamente o número de sócios, e também a participação dos trabalhadores
em assembleias. Os motivos são vários para que o sindicato tenha readquirido a
confiança e credibilidade junto aos trabalhadores.
O conforto causado pela transferência da sede do sindicato para o centro de
Ribeirão aproximou de vez, o trabalhador do seu sindicato. Essa tem sido uma
luta incessante de toda a diretoria.
Os serviços concentrados na sede como os de odontologia, organização da
festa do garçom, agendamento das colônias de férias, campanha salarial unificada
da categoria, homologação e demais informações, mostram na prática aos
trabalhadores, que o sindicato trabalha e atua em sua defesa. Ainda há muito por
fazer, a luta é contínua principalmente, quando a crise bate a porta, e o fantasma
do desemprego volta a perturbar os trabalhadores.
O sindicato está acompanhando as votações de Brasília, e é contra a
terceirização instituída pelo PL 4330 – que está no Senado, assim como, somos
contra as medidas provisórias 664 e 665 – já aprovadas na câmara e no senado
que tira direitos dos trabalhadores. Agora é lutar para que a presidente não
sancione as duas medidas, sem os devidos ajustes.
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PORQUE O NOSSO SINDICATO É
CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO?
Se o PL 4330 for aprovado da forma que foi
encaminhado pela câmara ao Senado, com suas
características principais, sendo possível inclusive terceirizar a atividade fim, haverá uma inversão estrutural do mercado de trabalho brasileiro,
na qual a maior parte dos trabalhadores serão terceirizados, e a menor parte, contratada diretamente. É preciso saber que entre 2003 e 2014, o
número de trabalhadores terceirizados cresceu de
4 milhões para 12,7 milhões.
Ao longo desse período, foram criados cerca
de 20,5 milhões de empregos com carteira assinada. Se a gente desconta esses 8,7 milhões,
tem algo em torno de 12 milhões de postos de trabalho de contratação direta criados.
Destes, 11,3 milhões pagam até 1,5 salário
mínimo. Esses 11,3 milhões de empregos criados
foram majoritariamente ocupados por jovens, mulheres, não brancos e trabalhadores de baixa qualificação — exatamente aquele público que é preferencialmente terceirizado.
Há um período econômico de crise pela frente, e é óbvio que as empresas vão terceirizar esses 11,3 milhões de trabalhadores. Ao somá-los
aos 12,7 milhões que já são terceirizados, se chegará a 24 milhões de trabalhadores. Nos próximos cinco anos, cerca de 2,5 milhões de trabalhadores irão se aposentar.
Na recontratação, haverá uma ampla maioria
de trabalhadores terceirizados contratados para

ocupar esses
postos aposentados. Ou
seja, em um período de cinco anos,
teremos algo em torno de 27 milhões de trabalhadores terceirizados para um volume de 20 milhões de trabalhadores contratados, que são, predominantemente, do serviço público; ou trabalhadores muito qualificados e concentrados em
setores monopolistas da economia e empresas estatais; ou os representados por sindicatos muito fortes, com
condição de barrar a
terceirização no setor.

Como é a situação atual dos terceirizados no Brasil?
Em comparação com os
trabalhadores diretamente
contratados, os 12,7 milhões
de terceirizados no país trabalham, em média, três horas a mais por semana; ganham 27% a menos; concentram 70% dos acidentes de
trabalho; 80% das mortes decorrentes de acidentes e a
maior parte dos adoecimentos.
Das 3.500 libertações de
trabalhadores em condições
análogas à escravidão conduzidas pelo Ministério
Público do Trabalho nos últimos três anos, 3.100 eram
de empresas terceirizadas.
Isso demonstra, cabalmente, que o universo de trabalho terceirizado degrada as condições de trabalho. Por isso, somos contra a terceirização que consideramos precarização. Diga não a terceirização!

Companheiros,
Tem sido uma jornada muito positiva,
o período que estamos à frente do nosso sindicato.
Eu e minha diretoria, aprendemos todos os dias, e tentamos transformar esse
aprendizado em
ações positivas para
os nossos trabalhadores. Acho que algumas decisões que efetuamos confirma o que estou falando.
Por exemplo, não há dúvida em relação à decisão assertiva que tomamos, trazendo a sede do nosso sindicato, para o centro de Ribeirão Preto.
Ficou muito mais prático e confortável para o
trabalhador, que eventualmente precisa de qualquer
serviço e informação do sindicato.
Concentramos, dentre vários serviços que o sindicato presta na sede, serviço odontológico, para os
nossos sócios.
Tivemos a honra de resgatar o dia do garçom
no mês de agosto, numa grande festa com distribuição de brindes para os nossos companheiros, que
atendem grande parte da população da nossa região.
Conseguimos construir em nossas campanhas
salariais, uma unidade com os companheiros de
Franca e Barretos, e trabalhamos em bloco para conquistarmos os maiores índices de aumentos para a
nossa categoria.
Em relação aos temas políticos que podem interferir diretamente no nosso dia a dia, destaco a
aprovação da terceirização generalizada a qual somos contra. Entendemos que os terceirizados necessitam de uma legislação que os protejam, mas não
concordamos com a terceirização em atividade fim.
O sonho de todo terceirizado é um dia ser contratado diretamente pela empresa em que trabalha.
A PL 4330 que foi aprovada na câmara, agora é
tema de discussão no senado, e precisamos combater a aprovação do projeto como está, caso contrário, haverá uma precarização das atividades laborais.
Por fim, o fato que nos pegou de surpresa e que
nos deixou tristes, foi o pedido de desligamento,
através de carta de renuncia registrada em cartório
do companheiro Alex de Freitas.
Ele era diretor do sindicato, mas optou por
abrir mão de seu mandato.
A nós cabe desejarmos sorte ao companheiro, e
continuarmos na luta por avanços de direitos e consolidação das conquistas!

Paulo Donizete da Silva (Paulinho Karatê)
Presidente do Sindicato dos Hoteleiros de Ribeirão Preto
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PAULINHO KARATÊ MANTEM SUAS
ATIVIDADES JUNTO AO PINGUIM
Embora seja presidente
do sindicato dos hoteleiros,
Paulinho Karatê tem mantido
sua atividade como garçom
do Bar Pinguim, ponto
tradicional da cidade de
Ribeirão Preto.
Paulinho tem mantido
atividades esporádicas em
eventos promovidos pelo Bar.
Essa foi à forma
encontrada por Paulinho, de
não se afastar da realidade
dos companheiros de
profissão.

Dia 11 de agosto teremos
mais uma edição do
garçom cross, com
muitos brindes e
diversão.

CARTA DO MIGUEL

UMA VITÓRIA
DO MOVIMENTO
SINDICAL

A instituição da fórmula 85/95, aprovada
na Câmara Federal no dia 13 de maio, foi
uma vitória do movimento sindical – em
particular da Força Sindical e suas entidades
filiadas – e da fundamental atuação do
deputado Paulo Pereira da Silva (Paulinho da
força) - nosso grande articulador no
Congresso Nacional e do Sindicato Nacional
dos Aposentados.
O Fator Previdenciário foi instituído em
1999. Trata-se de um mecanismo perverso
calculado pela soma do tempo de
contribuição, a alíquota de contribuição, a
idade e a expectativa de sobrevida dos
brasileiros e que achata os benefícios em até
40%. Já a fórmula 85/95 é calculada apenas
pela soma do tempo de contribuição e da
idade, respectivamente 85 anos para as
mulheres e 95 para os homens.
Chegamos aonde chegamos pelo nosso
esforço conjunto e nossa determinação, e
agora não podemos (e não vamos) retroceder.
Realizamos reuniões, atos, passeatas, vigílias
e outras formas de manifestações por uma
medida mais amena para efeito de
aposentadoria.
Há anos é uma das principais bandeiras
de luta da Força Sindical, do Sindicato
Nacional dos Aposentados e das demais
Centrais.
Estamos acompanhando de perto, em
Brasília, todos os eventos referentes ao tema.
E vamos continuar marcando nossa presença.
Vamos manter uma vigília constante para
pressionar os parlamentares e o governo
federal, pressionando-os para que marquem
este ponto a favor da classe trabalhadora,
votando pela aprovação da fórmula 85/95.
Acabar com o Fator Previdenciário é
uma questão de justiça social.
O Brasil e os trabalhadores brasileiros
agradecem!

Miguel Torres
Presidente da força Sindical Nacional
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DIRETOR ALEX FREITAS SE DESLIGA DO SINDICATO ATRAVÉS
DE CARTA RENUNCIA REGISTRADA EM CARTÓRIO
O diretor do sindicato Alex Freitas, através de
carta renúncia registrada em cartório, se desligou de
nossa diretoria.
Desejamos a ele, toda a sorte, e que ele continue
a realizar um bom trabalho aonde estiver, da mesma
forma que fez no período que esteve com a gente na
diretoria do sindicato.

CRISE CHEGA A BARES, RESTAURANTES E HOTÉIS:
A ORDEM É CORTAR INGREDIENTES CAROS E ADOÇÃO DE MEIA-PORÇÃO
Criatividade vira ingrediente principal para manter as mesas ocupadas
Em tempos de vacas magras, é preciso
criatividade.
Aumentos na conta de luz, aluguel e folha de
pagamento, somados a consumidores mais
seletivos na hora de abrir a carteira com menos
dinheiro, têm forçado bares, restaurantes e hotéis a
criar estratégias para atrair clientes e reduzir
custos.
As soluções variam de horários estendidos de
happy hour a corte de ingredientes nobres do
cardápio.
A crise chegou e quem nega-la, pode
simplesmente quebrar, antes que haja uma
recuperação da economia.
A presença minguada da clientela já se faz
sentir no setor em geral.
Mas é nos locais onde os preços já são um
pouco mais altos que a queda no faturamento tem
sido maior. Segundo a Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes (Abrasel), nacionalmente,
nos estabelecimentos onde o valor médio das
vendas supera os R$ 30 houve um recuo de até
7% nos primeiros três meses do ano em relação ao

mesmo período de 2014. Nos locais onde a conta
fica abaixo desse patamar, houve leve
crescimento, de 3,5%.
Existe uma migração do consumidor de alto
padrão que ia ao restaurante A e agora vai ao B,
mais em conta.
Se é um restaurante que não atende a
trabalhadores, não está numa região verticalizada,
sofre mais.
Estabelecimentos de São Paulo registraram
queda no faturamento de até 30%: É o momento
de fazer uma economia que antes não existia.
Economizar insumos, energia, água e ter uma
preocupação constante com o estoque para não
gerar desperdício.
O que não se vende é melhor tirar do cardápio.
Nos últimos 12 meses, o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de
10,47% nas refeições em restaurantes, acima do
índice geral no período, de 8,17%.
De janeiro a abril, a inflação já acumulou alta
de 4,16% para este item do orçamento.

